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De Marumerlage vormt de bovenloop van de zeearm de Oude Riet, die ooit door alle vier de Westerkwartier gemeenten stroomde en op tal van punten nog duidelijk in het landschap zichtbaar is.
Deze rivier is ter plaatse door Waterschap Noorderzijlvest heringericht als drasland.
Door o.a. Staatsbosbeheer en door de HVW is er nadien hard gewerkt om het natuurgebied voor het
publiek toegankelijk te maken. Dit kan langs het Dwarsdiep-Matslootgebied Westerkwartierbreed
worden voortgezet!
De officiële ingebruikname van de Wandelroute valt op 9 september 2017.
Bij de feestelijk ingerichte Romaanse Kerk en in het middeleeuws decor van de Bult zullen
vertegenwoordigers van de vier Westerkwartier gemeenten het startschot geven voor de opening
van de Wandelroute. Dit is tevens de symbolische handeling voor de overdracht van de Marumerlage
aan het publiek.
Hierna varen de vertegenwoordigers van de vier gemeenten in een platbodem over de Marumerlage.
Tijdens deze vaartocht wordt de herinrichting overgedragen aan de overige gemeenten.
We nodigen u van harte uit deze opening bij te wonen en als u zin heeft de wandeling rond de
Marumerlage te maken.
Er is bovendien een aanvullend programma met diverse activiteiten.
Met vriendelijke groet,
namens Staatsbosbeheer, Heemkundekring Vredewold-West en Culturele Raad Marum en
SOGK Pl.cie. Marum,

Koos Vos, voorz. HVW

10.30 u. Inloop voor een ieder bij de Romaanse Kerk, Noorderringweg 41 te Marum
11.00 u. Woord van welkom
11.20 u. Startschot voor het openen van de route voor alle wandelaars
11.30 u. Genodigden gaan per Paardentram en Jan Plezier naar de Marumerlage
11.45 u. Inscheping gemeentevertegenwoordigers om de Marumerlage over te varen
12.00 u. Symbolische overdracht van ‘estafettestokjes’ door wethouder Marum aan de
Stuurgroep Herindeling Westerkwartier
12.15 u. Afsluiting met een hapje en een drankje (bij slecht weer in de Romaanse Kerk)
De genodigden worden naar de kerk teruggebracht

Muzikale omlijsting door de folkband Clover’s Duo
Een doorlopende film over de Landschaps- en Cultuurhistorie van het ‘Oude Rietdal’
Het NAD stelt alle archeologische vondsten uit de Bult en uit het Oude Diep ten toon,
waaronder het gewei van een oeros
Expositie archeologisch onderzoek van de Stinswier, de enige nog aanwezige in de provincie
Groningen
Exposé van de Romaanse Kerk, deels het oudste kerkgebouw van de provincie Groningen
Stands rond het kerkgebouw van meerdere betrokken instanties

