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‘In Gelderland heb je zoveel mooie plekjes’

100 dagen lang 50 kilometer fietsen. Het is een hele uitdaging. Mirre Oost (28) uit
Groningen ging hem aan in opdracht van de vier Gelderse Bureaus voor Toerisme, en heeft
nu meer dan 2500 kilometer in de benen. En 54 blogs en 673 tweets in de vingers, plus een
heleboel foto’s en filmpjes.

Bijzondere plaatsen ontdekken
‘Het is hard werken, maar ontzettend leuk. Ik houd erg van reizen en ontdek nu dat de
provincie Gelderland heel veel mooie plekjes kent. ’En dat zegt wat. Want eerder deed ze al
bestemmingen als Tanzania, Brazilië en Peru aan. De avonturierster en filmmaakster (ze
studeerde multimedia aan de Hanzehogeschool) kwam op veel bijzondere plaatsen waar ze
nog nooit van had gehoord, die gewoon in de Achterhoek liggen. Zoals het klimbos in Ruurlo.

Verrassingen van Gelderland
‘En ik heb hele leuke dingen ontdekt. Zoals dat de
Vierdaagse in Nijmegen niet alleen maar druk is,
maar ook heel gemoedelijk. Het is echt super
gezellig. Wat een gevoel om even mee te lopen, met
alle mensen langs de kant die je aanmoedigen en
met alle bandjes.’ Verder vond ze Lumido in
Apeldoorn –een lichtshow in park Berg en Bos- een
bijzondere verrassing, net als de grensstreek

Nederland-Duitsland bij Kranenburg-Groesbeek. ‘Daar fietsten we met een draisine

http://www.5000kmgeldersestreken.nl/home
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(fietstrein) over een oude spoorlijn van Nederland naar Duitsland. Dat was heel bijzonder: je
ziet de verschillen in bouwstijlen tussen de twee landen.’ 

 Ook Paleis het Loo met de Sisi tentoonstelling en het dwalen door de Paleistuinen spraken
haar aan. 

 In principe reist Mirre alleen. ‘Dan heb je automatisch meer aanspraak, en ik moet ook een
paar uur per dag werken aan het materiaal. Ik blog en twitter iedere dag en bewerk filmpjes
voor op de website.’

 Haar verhalen zijn te lezen op de site 5000 km door de Gelderse Streken op de
bijbehorende Facebookpagina en op haar eigen website Mirre op reis.

Social media
Via de social media onderhoudt Mirre contact met
zo’n 6000 mensen, waarvan een stuk of tien haar
ook hebben opgezocht op haar route. ‘We nodigen
mensen uit stukken mee te fietsen. Ik doe het
fietsknooppuntennetwerk, en soms staat er iemand
bij een knooppunt op me te wachten. Ook komt er
wel eens familie of een vriend(in) langs om een
stukje mee te fietsen.’ 
De mensen die ze ontmoet vindt ze erg gastvrij en
vriendelijk. ‘Iedereen weet natuurlijk dat ik kom,
dus het is niet heel objectief. Maar ik voel wel dat
het hier zo hoort in Gelderland. Mensen zijn
vriendelijk en open. In Groningen zijn de mensen
ook vriendelijk, maar misschien iets afwachtender.’
De meest bijzondere ontmoeting was met Yvonne
Boers. ‘Zij volgt me al fanatiek vanaf het begin, en
maakt steeds tekeningen van dingen die ik omschrijf. Dat vind ik echt heel erg leuk. Toen ik
afgelopen week op de helft was mocht ik een aantal volgers uitnodigen voor een middagje
Boerengolf in Groenlo. Daar was Yvonne ook bij en dat was natuurlijk super gezellig.’ 
En, is ze alle aandacht ook wel eens zat? ‘Ja, soms is het heerlijk om even alleen te eten.’

5000 kilometer fietspad
Hanneline Oosting, projectmanager Toerisme Gelderland, is erg tevreden met de gekozen
kandidaat Mirre. ‘We hadden een advertentie gezet en gedacht dat er misschien 50 mensen
zouden reageren. Uiteindelijk hadden we een kleine 900 reacties, waarvan 800 geschikte
kandidaten. Ze moeten een goede conditie hebben, want 5000 kilometer fietsen is veel. We
hebben daarvoor gekozen omdat er 5000 kilometer fietspad ligt in Gelderland.’
De genoten aandacht is volgens de projectmanager boven verwachting. ‘Zowel op social
media als in de gewone pers, op radio en tv. Dit is natuurlijk ook veel leuker en echter dan
een reclame campagne. Mirre schrijft wat ze vindt, er zijn ook wel eens mindere dagen bij,
vooral met de regen, maar dat hoort erbij. Mensen kunnen zich ermee identificeren.’ 

http://www.5000kmgeldersestreken.nl/
https://www.facebook.com/5000kmgeldersestreken
http://www.mirreopreis.nl/

