Jaarverslag 2020 regio Utrecht

Vereniging van Wandelaars
Verslag van activiteiten in de regio Utrecht in 2020

De belangenbehartiging in de regio Utrecht richt zich al sinds 2010 vooral op het realiseren van een
goed wandelnetwerk met zoveel mogelijk onverharde paden. Het Utrechtse
wandelknooppuntensysteem is inmiddels in 3 fasen aangelegd in de polders rondom Utrecht. In 2014
is fase A, in 2017 fase B en in 2020 fase C opgeleverd. Ook in 2020 ondersteunden vrijwilligers van
TeVoet het bureau Recreatie Midden Nederland voor het basis routenetwerk voor deze fase C van
het Wandel Knooppunten Systeem. Fase C betreft de Kromme Rijn streek van Bunnik t/m Wijk bij
Duurstede. In 2020 is het knooppuntensysteem in de Kromme Rijnstreek afgerond met een digitaal
feestje: hoera 550 km. erbij. De Utrechtse Heuvelrug met de vele landgoederen volgt later. Totaal is
in de provincie Utrecht nu ongeveer 1600 km. wandelknooppuntensysteem gerealiseerd. De
provincie Utrecht heeft zich in 2020 volledig aangesloten bij de wandelplanner van de Stichting
Wandelnet, zie https://wandelnet.planner.routemaker.nl/planner/wandelen. Daardoor zijn helaas de
onverharde paden niet meer zichtbaar. Ook is er geen informatie meer te vinden over broed/rust
seizoen en toegankelijkheid met honden. Ook de handige app is uit de lucht! Het is de bedoeling) dat
deze informatie op korte termijn wel weer zichtbaar wordt. Zie voor het netwerk, de kaart en de
routeplanner http://www.recreatiemiddennederland.nl/pagina/210/Wandelplanner). Dankzij TeVoet
had Utrecht tot 2020 de enige wandelplanner met app in Nederland, die de onverharde paden toont.
Van de Kromme Rijnstreek is nog wel een knooppuntenkaart te vinden incl. on verharde paden, zie
https://www.routesinutrecht.nl/wandelen-kromme-rijnstreek Helaas is er in het hele proces vanaf
inventarisatie tot het afronden van de kaart iets mis gegaan waardoor sommige onverharde paden
op de kaart als verhard zijn aangegeven en omgekeerd. TeVoet lobbyt om deze gebreken te laten
corrigeren. Van TeVoet zijn bij fase A, B en C 9 vrijwilligers betrokken. In al deze projecten wordt
samengewerkt met medewerkers en ook vrijwilligers van verschillende instanties. Zoals lokale
groepen, het Landschap Erfgoed Utrecht, betrokken gemeentes en Natuurmonumenten. Bij fase C
waren ook een paar vrijwilligers van Wandelnet betrokken. Samenwerking met vrijwilligers van
Wandelnet is nog niet goed van de grond gekomen, mede doordat er nog geen continuïteit is in de
functie van belangenbehartiger namens Wandelnet in Utrecht.
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TeVoet Utrecht: Onderwerpen in 2021 mee bezig
1. Omgevingsvisie Provincie
Zienswijze ingediend ism Wandelnet. In eerste instantie vooral getrokken door
belangenbehartiger Wandelnet. Helaas is deze er mee opgehouden. Inspreken en lobbyen bij
de Provinciale staten gedaan door Ineke. Geresulteerd in aangenomen motie om bij de
nieuwe recreatievisie meer aandacht voor wandelen (erg kort samengevat).
Wordt vervolgd.
2. Lobbyen voor meer aandacht voor totale Wandelknooppuntensysteem:
• Op website routebureau en in propaganda.
• Het weer zichtbaar worden van onverharde paden.
• Controle, onderhoud, verbeteren.
TeVoet Utrecht: Successen
De ontwikkeling en realisatie van een provincie-dekkend wandelroutenetwerk in Utrecht vordert
gestaag. TeVoeters stonden in 2011 aan de wieg van deze ontwikkeling en zijn er nog steeds bij
betrokken. Belangrijke onderdelen van deze ontwikkeling zijn:
•
•

Het geld beschikbaar voor het wandelroutenetwerk maakt veel verbeteringen mogelijk: meer
onverharde paden, toegankelijkheid van onverharde paden met bruggetjes en overstapjes.
Onverharde paden in het knooppuntensysteem geïnventariseerd en opgenomen in het
Provinciale GIS, incl. toegankelijkheid broed/rust seizoen en wel/niet met honden.
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