REPORTAGE
Het Westerkwartier maakt zich op voor de Slag bij Noordhorn eind augustus.
De fietsroute langs voormalige schansen (en molens) uit de Tachtigjarige Oorlog wordt deze week al gepresenteerd.

Gerda Jaarsma op molen De Fortuna, het startpunt van de fietsroute.
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‘Het Westerkwartier kan wel
wat promoti
omotie gebruiken’
gebruik
promotie
INA REITZEMA

NOORDHORN Trots laat Gerda Jaars-

ma de folder zien, vers van de pers:
fietsroute langs schansen en molens
in het Westerkwartier. Kleurrijk,
compact en toch informatief. ,,In
hapklare brokken en gratis te downloaden’’, zegt de secretaris van de
Stichting Schansenkrijg Westerkwartier.
De Schansenfietsroute is een van
de eerste producten die rond het
evenement Slag bij Noordhorn het
licht zien. Het startpunt van de 44 of
50 kilometerlange fietstocht langs
bestaande fietsknooppunten is bij
molen De Fortuna in het dorp, waar
Jaarsma molengids is.
De route voert langs een aantal locaties waar in de Tachtigjarige Oorlog een schans was. In het Westerkwartier streden tussen 1580 en 1594
de legers van Oranje tegen de Spanjaarden: de schansenkrijg. ,,Het gevecht ging om de stad Groningen’’,
aldus Jaarsma, die met haar tocht
ook de overgebleven molens in het
gebied onder de aandacht brengt.
Van de schansen is niets meer te
zien. ,,In Niezijl kun je je nog het beste voorstellen hoe de situatie was. De
schans lag in een driehoek tussen
twee waterwegen. Het hele dorp was
er voor platgegooid.’’

‘Het hele dorp
Niezijl was
platgegooid
voor de schans’
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De timing kon niet beter. Dit jaar
bestaat molen De Fortuna in Noordhorn, waar Jaarsma molengids is, 125
jaar. Ter ere van het jubileum krijgt
het monument deze zomer een permanente expositie over de Slag bij
Noordhorn, die in de vergetelheid
dreigde te raken.
De stichting werkt met man en
macht aan de voorbereidingen voor
het grote evenement op 28, 29 en 30
augustus. Dan wordt op een veld aan
de rand van het dorp de Slag bij
Noordhorn nagespeeld.
Donderdag is eerst de presentatie
van de fietsroute. Een delegatie fietsers brengt onder leiding van Jan
Oomkes, voorzitter van de Toeristische ondernemersvereniging Westerkwartier, de brochures langs bij
een aantal toeristische bedrijven,
zelf ook opgenomen in de folder.
Jaarsma: ,,Lekker fietsen door een
mooi gebied en wat opsteken van de
historie. Het Westerkwartier kan wel
wat promotie gebruiken.’’
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