






Jaarverslag 2021 Friesland 

“Authentieke ervaringen” 

Door Corona kwamen de afgelopen jaren veel mensen naar 

de Noordelijke provincies. Ook Friesland lijkt daarmee nu 

(opnieuw) herontdekt als Nederlandse vakantiebestemming 

of voor een weekendje Friesland. Dat komt mede door 

intensieve campagnes die hier in opdracht van de provincie 

Friesland worden opgezet.  

Marketing 

Die gebeurt grotendeels door “Merk Fryslân” een organisatie 

die op allerlei manieren doelgroepen probeert te benaderen. 

En anders dan in vele voorgaande jaren is daarbij (eindelijk) 

ook veel aandacht voor wandelaars en fietsers. Als je de 

campagnes zou moeten beschrijven stuit je al snel op de 

bekende uitgangspunten zoals authentiek, beleving, 

landschap, gastvrijheid, bijzondere ervaringen etc. 

Gemakzucht… 

Helaas weerspiegelt dat zich nog niet echt in de Friese 

provinciale en gemeentelijke politiek. Zo is bijvoorbeeld die 

aangekondigde vernieuwde Boerenlandpadregeling hier nog 

steeds niet tot uitvoering gekomen. In dat opzicht laat deze 

marketing organisatie zich helaas ook niet verleiden tot harde 

politieke uitspraken. En ook zie je zoals ook elders, dat 

verharding (en verbreding!) van paden hier soms ook nogal 

gemakkelijk ter hand wordt genomen. 

Pelgrimeren 



Een van de zaken die steeds meer in de aandacht komt te 

staan is het pelgrimeren in Friesland. Daar wordt ook door 

het Marketing bureau Merk Friesland relatief veel aandacht 

aan geschonken. Er zijn nu vier beschreven wandelroutes die 

een flink deel van Friesland bestrijken. Stilte, rust en ruimte 

zijn daarbij belangrijke kernbegrippen voor deze 

pelgrimsroutes. Hopelijk kunnen daar de komende jaren nog 

woorden als boerenland en onverhard aan worden 

toegevoegd. 

Toekomst en plannen 

Op dit moment staat de landbouw hier ook veel 

veranderingen te wachten. Die hebben te maken met de 

wijze waarop agrarische bedrijven op dit moment werken. 

Dat lijkt steeds meer gevolgen te hebben voor bijvoorbeeld 

de biodiversiteit in het landelijk gebied. Daardoor gaan er ook 

hier steeds meer stemmen op om daar verandering in aan te 

brengen. Het besef dat landschap meer is dan optimaal 

ingerichte gebieden krijgt ook in de Friese politiek meer 

aandacht. 

Beleving en toegankelijkheid 

Friesland is in dat opzicht nog niet verloren en beseft ook 

steeds meer de waarde van een authentiek en beleefbaar 

landschap. En daar horen boerenlandpaden en 

toegankelijkheid dus ook zeker bij. Namens vereniging TeVoet 

probeer ik dan ook om ter zake doende projecten te volgen. 

En indien mogelijk ook steeds reacties te geven namens 

TeVoet om dat beleid te beïnvloeden.  



Welke ontwikkelingen? 

• Versterking IJsselmeerkust, nieuwe paden 

• Het Waddenkustgebied: samenwerkingsverbanden 

• Tjeukemeer en omgeving: wensen inbrengen 

• Wandelnetwerk Friesland: adviezen 

• Pelgrimeren*: adviezen en meer 

*Zit in het bestuur van Santiago aan het Wad (SahW) een 

stichting die de vier Friese pelgrimsroutes onder de aandacht 

brengt. Op de website van SahW staat een flyer en ook een 

kaartje, zie ook de websites:  

https://www.santiagoaanhetwad.nl/ 

http://www.merkfryslan.nl 

https://www.friesland.nl/nl/plannen/zien-en-

doen/activiteiten/1000-routes/pelgrimeren 

Ben Rutten Sneek 
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TeVoet  Gelderland verslag 2021/2022 

Ook in Gelderland  heb ik, namens TeVoet Gelderland, deel uitgemaakt van het Wandeloverleg  

Gelderland onder voorzitterschap van Kees Zwaan van het Wandelnet. Weliswaar mis je je eigen 

identiteit, maar doordat de leden van het WOG redelijk over de provincie verspreid wonen, kunnen 

we  wel bijna alle uithoeken bedienen. In het Wandeloverleg komt een breed scala  wandelaspecten 

langs. 

Met de provincie hebben we nog steeds ambtelijk en politiek  goede contacten, maar de provincie 

heeft het wandelen, opgenomen in het programma Economie, niet echt in beleid en begroting 

(financiering) opgenomen. Er wordt snel verwezen naar de ‘Veluwe Alliantie’’ en ‘Gelderland op 1, 

twee overlegorganen die nogal door Recron worden gevoed.  

Het WOG krijgt mogelijkheid  om jaarlijks bij de planning van onderhoud van provinciale wegen de 

wandelwensen kenbaar te maken. We leggen de belangrijkste wandelroutes over de aan te pakken 

wegen en proberen de knelpunten aan te geven. Wandelen komt niet voor n het mobiliteitsbeleid. 

Dus moet er elke keer op worden aangedrongen wat te doen en daarvoor geld vrij te maken.  

Het WOG heeft  ivm Corona geen overleg gehad met de padcoördinatoren.  

Omgevingsvisies. Het WOG loopt alle concept Omgevingsvisies van de gemeenten door om daarin 

het wandelbelang te kunnen behartigen.  

Nu Groenlinks de verkiezingen heeft gewonnen, heb ik, namens Te Voet,  de fractie erop gewezen 

dat het wandelbelang in de Arnhemse Omgevingsvisie erg summier aan de orde komt. Wel snelle 

fietspaden en een autowegenstructuur, terwijl het in een stad juist om het wandelen moet gaan als 

bijdrage aan diverse thema’s.  Ik heb de fractie gevraagd bij de Collegeonderhandelingen het aspect 

wandelen op dit punt nog eens aan te vullen, voordat de visie wordt vastgesteld. 

Twee dijkverzwaringsprocessen  gaan van start: Pannerdens kanaal bij Westervoort en IJssel bij 

Zutphen. Ik heb het Waterschap aangeboden mee te willen denken over wandelmogeljkheden in 

onder meer de uiterwaarden. Inmiddels ben ik uitgenodigd deel te nemen aan bijeenkomsten met 

“de omgeving en belanghebbenden”. 

Nog steeds heeft Gelderland nog geen officieel wandelroute netwerk. Inmiddels wordt gewerkt aan 

het hybride systeem met als gevolg weer een extra hoeveelheid aan paaltjes.  

 



TeVoet Utrecht jaarverslag 2021 

2021 was helaas nog een coronajaar. We zijn verder gegaan met reageren op en inspreken 

bij wandel relevante nota’s van de Provincie  en de Provinciale Staten. Op de omgevingsvisie 

van de Provincie Utrecht is in 2020 schriftelijk gereageerd en ingesproken bij de 

Statenvergadering door TeVoet i.s.m. Wandelnet.  Samenhangend met de omgevingsvisie is 

het Omgevingswetprogramma Recreatie en Toerisme. Op dit programma kon alleen 

schriftelijk gereageerd worden en niet ingesproken bij de Staten. De reactie van TeVoet: 

“Voor het wandelnetwerk wordt prioriteit gegeven aan het compleet maken (nb. toevoegen 

van o.a. de Utrechtse Heuvelrug). In veel al gerealiseerde gebieden ontbreken nog 

belangrijke schakels en is de kwaliteit helaas nog matig (veel fietsasfalt en wandelen langs 

autowegen). Daarom pleit TeVoet ervoor om ook prioriteit te geven aan de uitvoering door 

de Provincie van een upgrade van het wandelroutenetwerk.”  

Reactie vanuit de Provincie: “Een eventuele upgrade moet starten met het in beeld brengen 

wat de noodzaak en mogelijkheden zijn van een revisie. Duidelijk moet zijn waar 

verbeteringen nodig en mogelijk zijn, waar schakels ontbreken etc.. Dat gaan we de 

komende tijd laten onderzoeken. Als dat duidelijk is, kan een kostenraming worden 

gemaakt. Vervolgens kan samen met de betrokken partijen naar dekking van de kosten 

worden gezocht. Pas dan kan een plan van aanpak worden gemaakt en een aanbesteding 

worden gestart. Gezien de tijd die dit alles vergt, lijkt het ons niet aannemelijk dat er in deze 

PR&T-periode een eventuele feitelijk revisie plaatsvindt. Tegen deze achtergrond hebben we 

de acties beperkt tot het compleet maken van het wandelnetwerk (dit is onlangs gestart) en 

het uitvoeren van de verkenning naar noodzaak en mogelijkheden van de revisie van het 

bestaande wandelnetwerk. 

Op zich een positieve reactie, want er zal een verkenning komen van de noodzaak en 

mogelijkheden van de revisie van het bestaande wandelnetwerk. TeVoet is zeer benieuwd 

naar de resultaten.  

In 2021 is ook regelmatig contact geweest met Provinciale Statenleden. Zoals het D66 

statenlid Erwin Kamp, die spontaan een actie is gestart in de landelijke pers rond het behoud 

van Kerkepaden en Jaagpaden. Daarover heeft hij een motie ingediend, die aangenomen is 

in de Provinciale Staten. TeVoet heeft daarbij ter ondersteuning ingesproken.  

Met een ander Statenlid zijn tijdens een wandeling een aantal barrières in het nieuw 

opgeleverde wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek bekeken.   

Gelukkig is er weer een belangenbehartiger van Wandelnet in de provincie Utrecht is. Zij 

heeft het wandeloverleg in de provincie gelijk weer opgestart. TeVoet neemt hier ook aan 

deel.   

Vanuit TeVoet ZH wordt actief aandacht besteed aan het project Sterke Lekdijk in de 
Lopikerwaard, een poldergebied verdeeld over Zuid-Holland en Utrecht. TeVoet heeft in het 
kader van het project Sterke Lekdijk deelgenomen aan verschillende werkgroepen die zich 
bezighouden met de wandel- en recratiemogelijkheden op en rondom de Lekdijk. Maar ook 
met de veiligheid van de verschillende weggebruikers van deze dijk. Dit project gaat over het 



versterken van de Lekdijk tussen Schoonhoven en Culemborg. Het traject is verdeeld in 5 
projecten. En TeVoet neemt deel aan 3 projecten. 

Verder neemt TeVoet deel aan het project Hollandse IJssselpad. Het Routebureau Utrecht 
wil in samenwerking met de verschillende ambtenaren van het Hollandse IJsselpad tussen 
De oorsprong bij het Klaphek bij Nieuwegein/IJsselstein tot aan de Waaiersluis in Gouda een 
icoonroute maken.  



Jaarverslag TeVoet Noordholland 2021 

 

 

Ook in 2021 vonden de meeste activiteiten van TeVoet Noord-Holland plaats in het kader 

van het Wandel Overleg Noord- Holland.  

We vergaderden vier keer. 

Belangrijke punten waren: 

1. De verhoging van de IJsselmeerdijk tussen Durgerdam en Hoorn 

2. De potentiële verharding van een wandelpad in West Friesland 

3. Problemen bij de realisatie van een wandelroute bij de Volgermeer 

4. De ondertunneling van de spoorbaan ten zuiden van Heemstede 

5. Andere opheffingen van onbewaakte overgangen 

6. Een mobiliteitsplan voor Amsterdam 

Een groot deel van deze punten zal ook in 2022 een rol gaan spelen. 

 

Coördinator TeVoet NH in 2021 (tot 1 januari 2022) 

 

Fred Triep 



Jaarverslag TeVoet Zuid-Holland 2021 

TeVoet Zuid-Holland bestond in 2021 uit de volgende actieve leden: Ciska Glerum, Bert de 

Boer, Peter Both, Ben Holtslag, Henk Marius, Jaap Mels, Ettjen Modderman, Michiel van 

Mourik Broekman, Jan Rijnsburger, Kees Rotteveel en Lia Trimp. Er zijn ook enkele 

agendaleden die bij gelegenheid van zich laten horen.  

 

Provincie Zuid-Holland algemeen   

Er komt geen routebureau in Zuid-Holland, maar de provincie wil blijven inzetten op de 

routenetwerken. Dat wil zeggen het faciliteren van een routeplatform, het doorontwikkelen 

van de routes, het beheer en onderhoud en het bij elkaar brengen van de route-eigenaren. 

Op verzoek van een aantal route-eigenaren heeft de provincie opdracht gegeven een GIS-

kaart te maken, waar van alle routenetwerken de eigenaren, de beheerder en het huidige 

meldpunt op terug te vinden zijn. Verder wordt o.m. beoogd tot een handboek kwaliteit 

recreatieve routenetwerken te komen. 

 

Fiets-wandeloverleg met de provincie Zuid-Holland 

Het periodieke Fiets-wandeloverleg vond plaats in april 2021. Naar aanleiding daarvan is 

gecheckt of nieuwe snelfietsroutes problemen geven met wandelroutes. 

 

Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland 

TeVoet heeft samen met Wandelnet een zienswijze ingediend en op 29 september 2021 

ingesproken bij de vergadering van Provinciale Staten Zuid-Holland over de 

Omgevingsverordening. Kern is dat wandelroutes hierin vermeld moeten worden, zodat 

deze beter beschermd zijn. 

 

Rijn- en Veenstreek en Zoeterwoude (Lia Trimp) 

TeVoet heeft bezwaar gemaakt tegen de onttrekking aan de openbaarheid door de 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk van de Niet Actief Beveiligde Overweg in Nieuwerbrug. De 

zitting van de adviescommissie bezwaarschriften is bijgewoond; deze heeft geadviseerd het 

bezwaar van TeVoet ontvankelijk en gegrond te verklaren. Daarnaast is GS Zuid-Holland 

verzocht een oplossing te zoeken. De zaak loopt nog. 

 

Zuidplas (Ciska Glerum) 

Ook in 2021 zijn de ontwikkelingen gevolgd van een doorgetrokken wandelpad van de 

Rottemeren naar het Bentwoud - het Verlengde Molengangpad in Moerkapelle - evenals de 

snelfietsroute tussen Gouda en Rotterdam die deels over de LAW ‘Grote Rivierenpad’ zou  

gaan lopen. Definitieve besluiten rond beide plannen zijn nog niet genomen. TeVoet zoekt 

en houdt contact met omwonenden en andere betrokken partijen om te komen tot een voor 

wandelaars zo gunstig mogelijke oplossing.  

 

Krimpenerwaard  en Lopikerwaard (Peter Both) 

TeVoet heeft in 2021 geprobeerd om de huidige halfverharding van het Boezemmolenpad in 

Haastrecht te handhaven. Dat is helaas mislukt. 



Voor het project Sterke Lekdijk in de Lopikerwaard heeft TeVoet diverse voorstellen 

ingediend voor handhaving en uitbreiding van de wandelroutes  tussen Schoonhoven en 

Vreeswijk. TeVoet heeft ook zitting gehad in diverse werkgroepen van dit project.  

In de provincie Utrecht is een wandeloverleg gestart waar TeVoet ook aan deelneemt.   

 

Drechtsteden (Michiel van Mourik Broekman) 

In maart van dit jaar hebben we na een oproep van de provincie vijf ideeën aangedragen om 

in de gemeente Dordrecht betere stad-landverbindingen en verbeterde toegang tot 

wandelgebieden te realiseren. Het zijn ideeën die op de weg van de gemeente liggen om aan 

te pakken. In vier gevallen is sprake van structurele belemmeringen. 

De vorig jaar genoemde ontwikkeling tot wandelgebied van de Otterpolder en de polder 

Stededijk is nog niet verder. Wel nieuw zijn de plannen met de Zuilespolder in het 

recreatiegebied De Merwelanden. De plannen zijn om die polder, nu weidegebied, tot een 

zoetwatergetijdegebied te maken. Minder aantrekkelijk voor de wandelaar is dat het mooie 

grasdijkje dan verbreed zal worden en we er een fietspad naast krijgen. Pas na de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zal het proces van besluitvorming worden voortgezet. 

 

Delfland (Jan Rijnsburger) 

Jan is lid van de werkgroep Paden van de Midden Delfland Vereniging (MDV). Vanuit deze 

werkgroep wordt contact onderhouden met Staatsbosbeheer (SBB) over beheer en 

onderhoud van het Wandelroutenetwerk Hof van Delfland. Vrijwilligers van MDV en TeVoet 

controleren jaarlijks de markeringen van het wandelnetwerk in het gebied. Het aantal 

ommetjes dat door de werkgroep Paden is ontwikkeld staat inmiddels op vijftig. 

 

Duin Horst Weide (Ettjen Modderman) 

Bij het herstel van markeringen in het Wandelnetwerk Duin Horst Weide (Wassenaar, 

Voorschoten en Leidschendam-Voorburg) worden nog steeds onverharde paden genegeerd 

en wandelaars kilometers over soms drukke fietspaden geleid. Contact met de beheerder ter 

verbetering verloopt moeizaam.  

 

Goeree Overflakkee 

Bij de gemeente Goeree-Overflakkee is een zienswijze ingediend tegen de onttrekking aan 

de openbaarheid van een kerkepad, het Klarenbeeksepad. De gemeenteraad heeft de 

zienswijze niet overgenomen. Op 28 maart 2021 is tegen de beslissing van de gemeente pro-

forma beroep ingesteld (aangevuld op 27 mei 2021), bij de rechtbank Rotterdam. Dit beroep 

loopt nog. 

 

Alblasserwaard 

De gemeente Molenlanden heeft plannen voor een rondweg om Groot-Ammers. Delen van 

de LAW Pelgrimspad en het Wandelnetwerk Alblasserwaard zullen hiervan effect 

ondervinden, maar die hoeven niet negatief te zijn als er in een vroeg stadium rekening mee 

wordt gehouden. Op een bewonersavond is het wandelbelang naar voren gebracht en door 

ambtenaren verbaasd maar welwillend aangehoord. Onder andere is verbetering van een 

wandelroute door de uiterwaard van de Lek ingebracht, om een vervelende route over de 

dijk te omzeilen.  



Jaarverslag TeVoet regio Limburg 2021 

 

Het aantal leden in deze provincie is 8.  

 

Het Wandeloverleg kwam dit jaar 1 x online bijeen, met als gast Herman Wehkamp, Coördinator 

Routebureau Zuid-Limburg. Aan het wandeloverleg doen mee naast 2 TeVoet leden de belangenbehartiger 

voor Limburg vanuit Wandelnet. Op verzoek komen de coördinatoren van de LAW’s in Limburg erbij, of de 

coördinatoren van de Routebureaus Zuid-Limburg en Noord-Midden-Limburg. We komen tenminste 1 x 

per jaar bij elkaar. Dit jaar is een mijlpaal bereikt: de 18 gemeenten van Zuid-Limburg hebben een contract 

getekend om gezamenlijk een Knooppuntennetwerk op te zetten. Een aanvullende subsidie is aangevraagd 

bij de Provincie Limburg. We hebben bij de leden in Noord- en Midden-Limburg nagevraagd wat hun 

ervaringen waren met hun routeplanner (zie https://www.hartvanlimburg.nl/nl/dagje-uit/actief-dagje-

uit/wandelen-limburg). Ze hadden niet veel ervaring hiermee. Wel gebruikten ze vaak de website en app van 

www.wandelgidszuidlimburg.com. In tegenstelling tot de naam bevat deze site ook wandelingen in Noord-, 

Midden- en Belgisch Limburg. De prijs voor ‘Beste Wandelroute van het jaar ’in de Benelux was dit jaar 

voor het 137 km Lange Afstand Wandelpad RivierPark Maasvallei. 

 

In juli dit jaar waren veel wandelroutes tijdelijk onbruikbaar geworden door de overstroming van Geul en 

Maas. De Coördinator Routebureau Zuid-Limburg kon met behulp van vrijwilligers de situatie snel  in kaart 

brengen a.h.v. een standaard vragenlijst. 

 

Eind van het jaar had de regio-contactpersoon voor Limburg een overleg met Frans Meijdam over hoe een 

knooppuntennetwerk projectmatig opgezet kon worden. Ook kreeg zij toegang tot de TeVoet database over 

allerlei wandel-aangelegenheden.  

 

We maakten een jubileum-wandeling van TeVoet rondom het waterwingebied Roodborn in Eys 

(Jubileumroute 15) en rond Bunde (route 27). 

https://www.hartvanlimburg.nl/nl/dagje-uit/actief-dagje-uit/wandelen-limburg
https://www.hartvanlimburg.nl/nl/dagje-uit/actief-dagje-uit/wandelen-limburg
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://hartvanlimburg.nl/nl/locatie/law-rivierpark-maasvallei

