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Wandelaars lopen langs de golfbaan tijdens hun wandeling op de Hamerlandenroute.
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Hamerlandenroute: oppassen
voor verdwaalde golfballen
BAS VAN SLUIS

KOSTVLIES De Hamerlandenroute
nabij Kostvlies is zaterdag, in aanwezigheid van vijftig gretige wandelaars, geopend. Een schitterende
route, hoewel het wel oppassen is
voor verdwaalde golfballen.

,,Golf en natuur zijn al dikke vrienden. Vanaf vandaag kan daar het
woordje wandelen ook goed bij”, zei
voorzitter Christophe de Jongh van
stichting Vrienden van het Landgoed Semslanden tijdens de opening van de Hamerlandenroute 2.0,
een route die onder meer langs de
banen van golfclub De Semslanden
voert.
Zaterdag werd de route officieel
geopend door wethouder Henk Heijerman (gemeente Aa en Hunze) met
de onthulling van een van de drie informatiepanelen die langs de route

van 6,3 kilometer staan. De Hamerlandenroute is een initiatief van
Vereniging De Hamerlanden die
zich inzet voor buurtschap Kostvlies. Samen met Drents Landschap,
de golfclub en De Hondsrug UNESCO Global Geopark werd de route
ontwikkeld. ,,Deze wandelroute is
absoluut geen straf”, zei voorzitter
Hans Haerkens van vereniging De
Hamerlanden dan ook.
Er kwamen zo’n vijftig geïnteresseerden op de opening af die in
groepjes van vier de route door het
landschap van de Hondsrug, gevormd door de ijstijden, liepen.
Haerkens: ,,Ik verwacht dat velen
van jullie deze route meermaals zullen wandelen. Zo fijn is die.” Volgens
Haerkens is het ook helemaal niet
nodig om het ver te zoeken. ,,Waarom zou je naar Toscane of de Zwitserse Alpen gaan als je het vlakbij de
eigen deur kunt vinden?”

Het is deze ochtend van de opening inderdaad mooi wandelweer
langs de strak gemaaide golfvelden
en naastgelegen groene bossen die
heerlijk fris ruiken door een buitje,
dat even daarvoor naar beneden
kwam. De vogels zingen en die rust
wordt eigenlijk alleen maar een
beetje verstoord door auto’s die over
de Van Veelenweg razen. De route is
– het moet Haerkens worden nagezegd – prachtig. Het wandelpad laat
heel goed zien dat je over de Hondsrug loopt: diepe geulen en grote
hoogteverschillen zijn goed zichtbaar.
De Jongh had ook nog een tip voor
de tientallen wandelaars. ,,Als je fore
hoort roepen, pas dan op, maak jezelf klein en doe de handen over het
hoofd. Het wordt geschreeuwd door
golfers die de bal verkeerd hebben
geraakt. Oppassen dat zo’n bal je
niet raakt.”

