Jaarverslag 2018 regio Zuid-Holland

Vereniging van Wandelaars
Verslag van activiteiten in de regio Zuid-Holland in 2018
Opgesteld door Jan Rijnsburger
Algemeen
Deelnemers aan het Wandeloverleg
Het overleg bestaat uit 10 personen: Herman Amptmeijer, Rien van den Berg, Bert de Boer, Peter
Both, Ben Holtslag, Ettjen Modderman, Michiel van Mourik Broekman, Jan Rijnsburger, Kees
Rotteveel en Lia Trimp. WOZH heeft in 2018 viermaal vergaderd op verschillende locaties verspreid
over de provincie. Vanaf april is Ben Holtslag, beleidsvrijwilliger van Wandelnet, toegetreden tot het
overleg. Hij wil vooral een bijdrage leveren aan de lobby voor de verkiezingen van de Provinciale
Staten (PS) in maart 2019. Daarnaast heeft het Wandeloverleg drie agendaleden: Eeffien Huizing,
Frans Meijdam en Nico van Delft (bestuurslid TeVoet woonachtig in ZH).
Tijdens de lintjesregen in april heeft Eeffien Huizing voor haar jarenlange inzet voor het (onverharde)
wandelen een koninklijke onderscheiding ontvangen. In september bij de feestelijke oplevering van
het Wandelroutenetwerk Zuid-Holland is de initiator en trekker van dit meerjarige project, Frans
Meijdam, in het zonnetje gezet en is ook hij voor zijn inspanningen koninklijk onderscheiden.
We hebben ongeveer elk kwartaal een wandeling georganiseerd, om de band met de gewone leden
te onderhouden en nieuwe mensen kennis te laten maken met TeVoet en aantrekkelijke delen van
het Zuid-Hollands landschap. Leden van het overleg hebben artikelen geschreven voor het ledenblad
Lopend Vuur van TeVoet.
NB:
Alle deelnemers aan het WO ZH zijn lid van TeVoet, vereniging van wandelaars.
Dit verslag vormt daarmee ook het overzicht van de activiteiten over 2018 van de regio ZH van
TeVoet.
Wandelnet
De provinciaal vertegenwoordiger van Wandelnet is Bert de Boer, deelnemer van WOZH. Wandelnet
doet soms een beroep op de deelnemers van het WOZH om op lokaal niveau de belangen te
behartigen van wandelaars, die vaak samenlopen met belangen van TeVoet.
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Routenetwerken in Zuid-Holland
Namens het WOZH zijn Ettjen Modderman en Bert de Boer de afgelopen jaren lid geweest van de
klankbordgroep Wandelroutenetwerk. Deze klankbordgroep is opgegaan in de bredere
klankbordgroep Recreatieve routenetwerken die zich bezighoudt met alle routenetwerken: fietsen,
wandelen, varen en paardrijden. De klankbordgroep heeft meegedacht over de benodigde stappen
bij de doorontwikkeling van recreatieve routenetwerken. In dat kader heeft de provincie twee
onderzoeken laten uitvoeren. In samenspraak met twee begeleidingscommissies, waarin namens
TeVoet Ettjen Modderman en Jos van de Heide lid zijn geweest, is de uitvraag voor onderzoek
geformuleerd en zijn daarin prioriteiten gesteld. Ook zijn in interactieve sessies de
onderzoeksresultaten besproken en voorzien van aanbevelingen voor het vervolgtraject.
De resultaten hiervan zijn opgenomen in de twee rapporten:
1. ‘Health Check’ (stand van zaken/kwaliteit van de bestaande routenetwerken);
2. ‘Routebeheer’ (taken en rollen van een nog op te richten provinciaal routebureau).
In een brief aan Provinciale Staten is vanuit het WO ZH (mede namens Wandelnet en werkgroep
Paden van de Midden Delfland Vereniging) nog eens nut en noodzaak van een provinciaal
routebureau bepleit.
Provinciaal
De provincie werkt aan een visie en uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Ettjen
Modderman heeft namens TeVoet schriftelijk commentaar geleverd vanuit het perspectief van de
wandelaar.
Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen van de provinciale staten. In 2018 hebben leden van het
WOZH, zowel namens Wandelnet als namens TeVoet, bij diverse partij-fracties in de provinciale
staten van Zuid-Holland gelobbyd om aandacht te vragen voor het wandelen. Mede ten gevolge van
deze lobby hebben de meeste partijen in hun verkiezingsprogramma een tekst opgenomen waaruit
blijkt dat zij het belang van wandelmogelijkheden in de provincie onderschrijven.
Het wandelroutenetwerk Hoeksche Waard is het laatste deel van het WRN Zuid-Holland dat is
gerealiseerd. Aangezien daarmee het WRN Zuid-Holland zou zijn voltooid, is besloten de opening op
gepaste wijze te vieren. Bij de voorbereidingen daarvan is TeVoet betrokken. De feestelijke opening
heeft plaatsgevonden op 27 september 2018 door de gedeputeerde de provincie Zuid-Holland, Han
Weber. Ter ere van de opening is een mini-symposium gehouden.
Door de afronding van het netwerk in de Hoeksche Waard is het provinciedekkend
wandelroutenetwerk een feit; dit betekent dat meer dan 4.400 km aan knooppuntwandelroutes
beschikbaar is.
Regio Alphen a/d Rijn en omgeving
Regiovertegenwoordiger Lia Trimp heeft de ontwikkeling in dit gebied gevolgd.
Zuidplas
Zij maakt als vertegenwoordiger van Te Voet deel uit van platform Mooi Zuidplas en woont de
vergaderingen bij en levert haar inbreng op wandelgebied:
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-

In 2018 heeft zij samen met Peter Elderson de controle georganiseerd van “Mooi Zuidplas”,
de uitbreiding van het Hof van Delfland en de aansluiting op de wandelnetwerken:
Krimpenerwaard, Gouwe en Wiericke en Rijn- en Veenstreek.

Een aantal wandelaars van de wandelgroep Mooi Zuidplas heeft hieraan meegewerkt.
-

Samen met het platform is er een feestelijke opening georganiseerd van “Mooi Zuidplas”.

Eeffien Huizing heeft dit geopend samen met wethouder Daan de Haas van de gemeente Zuidplas in
het historisch museum in Nieuwerkerk a/d/ IJssel. Daarna was er een publiekswandeling door
Hitland.
-

Er is contact geweest met de planoloog van de gemeente Zuidplas. De kansenlijst is
doorgesproken en daar wordt aan gewerkt door Lia in samenwerking met 2 leden van de
wandelgroep van Mooi Zuidplas.

Rijn- en Veenstreek en Zoeterwoude
De boerenlandpaden in dit gebied worden onderhouden door De Groene Klaver, een agrarische
natuurvereniging. In onderling overleg is besloten in 2019 een vrijwilliger dag te houden, waarbij
vrijwilligers een boerenland pad in het gebied controleren. De stickers worden door De Groene
Klaver aangeleverd.
Gouwe en Wiericke
De spoorwegovergang bij Nieuwerbrug was afgesloten, waardoor de Wierickeroute en het
wandelnetwerk werden benadeeld. Er is contact geweest met de gemeente Bodegraven en met
ProRail. Aan een oplossing wordt gewerkt.
Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Regiovertegenwoordiger voor dit gebied is Rien van den Berg. De oplevering van het regionale
wandelroutenetwerk heeft zich uitgestrekt in het jaar 2018. Complicerende factor is dat de regio
Vijfheerenlanden per 1 januari 2019 overgegaan is naar de provincie Utrecht. Hierdoor was niet
duidelijk hoe het beheer van het wandelroutenetwerk moest worden belegd. Daarnaast zijn er twee
nieuwe gemeentes ontstaan in het gebied, wat ook leidt tot verminderde aandacht in de regio.
Lizard Point uit Hei-en Boeicop lijkt nu het beheer op zich te nemen. Pas in het jaar 2018 is er een
trekpontje gerealiseerd bij Meerkerk. Hiervoor was in het project overleg nodig met vele partijen:
Rijkswaterstaat, Zuid Hollands Landschap, gemeente en provincie Zuid-Holland.
Regio Krimpenerwaard
Peter Both volgt in samenspraak met Eeffien Huizing de ontwikkelingen in deze regio.
In samenwerking met de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders is een concept wandelroute
gemaakt voor het tweede deel van het Hollandse IJsselpad dat van de Waaiersluis in Gouda tot aan
Stormpolder bij Krimpen aan de IJsseI loopt. Hier gaat de Hollandse IJssel over in de Nieuwe Maas.
Deze route past geheel in het wandelknooppuntennetwerk van Zuidplas dat in september 2018
gereed is gekomen. Voor deze route worden in overleg met Staatsbosbeheer (SBB) nieuwe
markeringen en wandelkaarten gemaakt.
De gemeente Krimpenerwaard heeft in het kader van de promotie van dit poldergebied vijf nieuwe
struinroutes ontwikkeld. Hier heeft TeVoet ook aan meegewerkt. Deze zijn in een fraaie folder
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verschenen. Verder is er nauw overleg geweest met SBB over het onderhoud van de onverharde
wandelpaden en de markering en hoe deze in de komende jaren gehandhaafd en verbeterd kunnen
worden.
TeVoet heeft een bijeenkomst van de gemeente Krimpenerwaard over de omgevingswet
bijgewoond. In het kader van de omgevingswet heeft TeVoet een brief met zienswijze geschreven
naar de gemeente Krimpenerwaard.
Verder zijn de contracten van twee onverharde boerenlandpaden opgezegd. TeVoet bemiddelt in
deze zaak om deze weer actief te krijgen.
In 2018 is er een nieuw natuurgebied in de Krimpenerwaard opengesteld: de Nespolder (Kwakel).
Hierin loopt ook een fraaie onverharde wandelroute die aansluit op het wandelnetwerk van de
Krimpenerwaard.
Regio Lopikerwaard
In overleg met TeVoet-regio Utrecht wordt de Lopikerwaard door de regio Zuid-Holland in de gaten
gehouden door Peter Both. De activiteiten in de Lopikerwaard hebben zich beperkt tot het
warmhouden van een aantal nieuwe verbindingen in het wandelnetwerk Utrecht West
Lopikerwaard. Er zijn een aantal wensen/mogelijkheden voor uitbreiding van dit wandelnetwerk.
Maar omdat een aantal agrariërs geen medewerking wil verlenen, is er weinig voortgang.
In het jubileumnummer van WBL (Werkgroep Behoud Lopikerwaard) heeft TeVoet een fraaie
wandeling door de Lopikerwaard gepubliceerd.
In het kader van de omgevingswet heeft TeVoet brieven met zienswijze geschreven naar de
gemeente Lopik, Oudewater, Montfoort en Woerden.
Voor het Project Sterkere Lekdijk tussen Schoonhoven en Jaarsveld heeft TeVoet een zienswijze
ingediend bij de provincie Utrecht.
Regio Delfland
Regiovertegenwoordiger Jan Rijnsburger 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 wandelroutenetwerk Hof van Delfland. Vrijwilligers van MDV en
TeVoet controleren jaarlijks de markeringen van het wandelnetwerk in het gebied.
Regio Dordrecht en omgeving
Regiovertegenwoordiger Michiel van Mourik Broekman houdt deze regio in de gaten.
Wandelnetwerk Drechtsteden (Dordrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Sliedrecht)
Nieuwe wandelmogelijkheden zijn ontstaan door het openstellen van een nieuw gecreëerd
natuurterrein op het Eiland van Dordrecht, de Nieuwe Dordtse Biesbosch, mooie onverharde paden
in een open landschap. Door deze uitbreidingen is er een nieuwe kaart van het Wandelnetwerk
gemaakt, die bovendien de aansluitingen actualiseerde op de netwerken Alblasserwaard,
Ijsselmonde en Hoekse Waard.
Door een groepje vrijwilligers is een struinpaadje op de Tongplaat met heggenscharen
opengehouden.
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Wandelnetwerk Hoekse Waard
Het laatste wandelnetwerk in Zuid-Holland (465 km) is in september extra feestelijk geopend. De
Provincie Zuid-Holland wilde deze gebeurtenis markeren met een programma van workshops en
wandelingen die ook nog met prachtig weer begunstigd werd. Het netwerk wordt beheerd door de
nieuwe gemeente Hoekse Waard.
Wandelnetwerk IJsselmonde (Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Ridderkerk, Barendrecht,
Albrandswaard, Slikkerveer en Rotterdam Zuid)
Rotterdam Zuid is nu toegevoegd aan dit wandelnetwerk. Er is een nieuwe kaart gemaakt waar het
complete gebied op staat. Het beheer wordt gevoerd door Staatsbosbeheer.
Brabantse Biesbosch
Een nieuw wandelnetwerk is in de ontwerpfase. Met name de Noordwaard, dat van landbouwpolder
is omgevormd tot een doorstromingsgebied voor “Ruimte voor de rivier” is nu een gebied geworden
met veel water en onverharde kades waarop het mooi wandelen is. De gemeente Werkendam, nu
gemeente Altena, zal in het jaar 2019 het ontworpen netwerk tot in de markeringen realiseren.
Regio Zuid-Hollandse Eilanden
Hoewel Frans Meijdam geen regiovertegenwoordiger meer is voor Goeree Overflakkee en Voorne,
Putten, Rozenburg heeft hij ad hoc nog enige werkzaamheden verricht.
Er is een voorjaarsinspectie door vrijwilligers uitgevoerd van het wandelnetwerk Voorne Putten.
Voor het Kustpad tussen Rozenburg en Stellendam is een jaarlijkse inspectie uitgevoerd, incl.
onderhoudsactiviteiten (vooral snoeien).
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