
 

 

 

 

 

 

BLOEIZONE GROU 2030 

 

Informatie voor de Pers t.b.v. Wielerronde d.d. 5 maart 2022 

 

Bloeizone is de nieuwe loot aan de stam van Grou2030. Zie voor de Droom van Grou 2030 de bijlage, 

P.2   

Wat staat er te gebeuren dit jaar? 

 * Wandelen door boerenland. 

Samen met gemeente, provinciale organisaties en andere dorpen in het Lege Midden worden de 

eerste stappen gezet om wandelpaden over boerenland te realiseren. Hiermee kan iedereen die iets 

wil met actieve mobiliteit nieuwe routes nemen ín de eigen omgeving. De auto kan aan de kant 

blijven staan, omdat er een netwerk van paden moet gaan ontstaan, wat aansluit op de rondjes 

binnen het dorp. 

* Kookworkshops vegetarisch koken. 

Als je minder vlees eet, verklein je je ecologische voetafdruk en verbeter je je gezondheid. Samen 

met één van de koks van de Grouster horeca worden in het laagseizoen kookworkshops vegetarisch 

koken verzorgd. 

* Dorpspicknick  

De picknick wordt twee maal per jaar herhaald, soms als wandeltocht, soms als fietstocht. Maar in 

ieder geval laagdrempelig, zodat iedereen mee kan doen. Grou2030 werkt hierin samen met 

Promotie Grou en diverse andere partijen.  

* Samenwerken met de schoolkinderen  

De samenwerking met beide basisscholen gaat over de jaarlijkse Himmeldei, het onderhoud van het 

Tiny Forest, een bijdrage aan de themaweek over duurzaamheid (bijv. regionaal & biologisch eten), 

de aanleg van moestuintjes. Voor de jeugd vanaf 12 jaar zijn we zoekende naar mogelijkheden. 

* Armoedebestrijding en actief bewegen 

Er is een wandelgroep voor senioren. Maar er moet/ kan nog meer, bijvoorbeeld met dansen. 

Vandaar de workshops salsa tijdens de wielerronde. Op het gebied van actieve mobiliteit en 

armoedebestrijding zoekt de werkgroep Grouster Bloeizone naar een concrete aanpak die werkt en 

aanvullend is op wat er allemaal al gedaan wordt. Dit gebeurt samen met andere partijen in Grou, 

zoals de gezondheidszorg, het dorpenteam, Unie van Vrijwilligers, Stichting Stipe, Pleatslik Belang 

Grou,  de ouderenbond, etc.  



 

 

 

 

* Nieuwe kansen voor de ondernemer 

Ondernemers zien kansen om de drie kernwaarden hout, water, duurzaamheid meer te vertalen 

naar actieve mobiliteit, wellness en leefstijl. Dat kan de komende jaren ertoe leiden dat het 

toeristisch aanbod gaat veranderen. De eerste gesprekken hierover zijn geweest. 

Natuurlijk is er meer, véél meer wat binnen Grou gaat gebeuren. Teveel om hier allemaal op te 

noemen. Op de website van Grou2030 is meer te vinden aan nieuwtjes en plannen. Zie hiervoor 

www.grou2030.nl  Of bel met Enny van der Wiel, tel. 06 – 525 717 20. 

 

De droom van Grou  

 

Het is 2030 en… 
 
Grou staat internationaal op de kaart als een innoverend waterdorp.  
Ons water, voedsel, energie en (water)vervoer is circulair en CO2-neutraal.  
 
Grou heeft een inclusieve samenleving: het dorp is voor iedereen toegankelijk en heeft 
voldoende voorzieningen voor iedereen om te wonen, te spelen, te recreëren en te en 
deel te nemen aan de maatschappij. Grou is daardoor geschikt voor jong en oud, arm en 
rijk en mensen met en zonder beperking. 
 
Groen krijgt de ruimte en alle groen staat met elkaar in verbinding, zodat plant- en 
diersoorten hun weg kunnen vinden. Er is een netwerk van wandel-, fiets- en 
rolstoelpaden en een toegang voor laden en lossen. Alle verharding is waterdoorlatend.  
 
Er is een grote diversiteit aan bomen en planten die eetbaar zijn voor mens en/of dier. 
Ook daken en muren worden hiervoor benut. Het Pikmeer is nationaal park vanwege de 
hoge biodiversiteit, met de snoek als icoonsoort. 
 
Grousters delen, lenen en ruilen hun spullen, zoals vervoermiddelen, gereedschappen, 
instrumenten en machines en zorgen samen voor onderhoud, hergebruik en/of recycling 
ervan. Ze gebruiken alleen materialen die aan het eind van hun levenscyclus weer een 
nieuw leven kunnen krijgen. Afval van de een is grondstof voor de ander. Ze ruilen niet 
alleen spullen maar ook diensten met elkaar.  
 
De Grouster streekboeren produceren dagelijks voedsel in dienst van de gemeenschap, 
die waar nodig bijspringt zodat alles dezelfde dag verkrijgbaar is en ’s avonds vers op tafel 
staat. 
 

 

Opgesteld in januari 2018 met behulp van zo’n vijftig dorpsbewoners die mee droomden 

over een andere, duurzamere toekomst. 

http://www.grou2030.nl/

