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In vijf jaar tijd realiseerde Stichting Kerkepaden Zieuwent met 35 vrij-

willigers tien kilometer school- en kerkpaden waarover schoolgaande
kinderen veilig kunnen fietsen en de bewoners van het dorp op een

aantrekkelijke manier het buitengebied in kunnen. Het project is een
voorbeeld van democratie aan de basis. In hun boek beschrijven huisarts
Gerard Molleman en bioloog Anton Stortelder hoe het project van begin
tot eind is verlopen: Binnendoor en Buitenom. Deze titel verwijst niet
alleen naar de gerealiseerde padenstructuur, maar ook naar de wijze
waarop soms afspraken tot stand kwamen met grondeigenaren en de
manier waarop contacten met overheden en het bedrijfsleven werden
onderhouden.
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elke dag is er wel een ploegje aan de slag.
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De paden hebben de sociale cohesie in het
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nu geregeld vol en er blijven ook gasten

Als het aan Molleman lag, was er nog meer

dorp zonder meer versterkt, vindt Molleman.
“Een aantal vrijgezelle vutters dreigde te

