
Aan de leden van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht

Betreft: Begroting 2018

De Bilt, 3 november 2017

Geachte leden van de Provinciale Staten,

Wandelnet wil wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede 
mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan.

Ruimte voor Lopen
Dagelijks gaan mensen op pad, naar het werk of naar school, maar ook om te winkelen of te 
recreëren. Een op de vijf verplaatsingen heeft een recreatief doel. Dit is ongeveer net zo 
belangrijk als werken of winkelen. Voor het recreëren blijven mensen veelal dicht bij huis.  
Ruim ¾ van de recreatieve verplaatsingen is in eigen woonplaats. In de steden waar de 
komende decennia de bevolking vooral groeit, zal ook het recreatief verkeer het sterkst 
toenemen. De Randstedelijke bevolking groeit naar verwachting met ruim 10% tot 2040.  
Grote steden zoals Utrecht groeien nog sterker. Hiermee neemt de behoefte aan recreatieve 
voorzieningen toe. Vanuit de steden naar buiten toe stuiten de recreatieve routes vaak op  
onneembare barrières zoals spoorlijnen en autosnelwegen. 

In samenwerking tussen de weg- spoorbeheerders en platforms van wandelaars, fietsers en 
ruiters is een brochure uitgebracht waarin oplossingen van knelpunten aan de hand worden 
gedaan (De Weg van de minste weerstand). De praktijk is weerbarstiger. Een voorbeeld ter 
illustratie. Bij de verbreding van de A27 wordt de fietsbrug ter hoogte van Hollandse Rading 
vervangen. Het Utrechtpad dat daar gebruik van maakt moet hier voor worden omgelegd. 
Het verleggen van de wandelroute over het 200 meter daarnaast gelegen ecoduct bleek niet 
mogelijk te zijn, terwijl daar wel een ruiterpad overheen wordt geleid.

Wandelroutenetwerk 
De provincie Utrecht is sinds 6 juni van dit jaar 500 km bewegwijzerde wandelroutenetwerk 
rijker. Op initiatief van Recreatie Midden-Nederland is in het Utrechtse deel van het Groene 
Hart een wandelroutenetwerk aangelegd in opdracht van de recreatieschappen Stichtse 
Groenlanden, Vinkeveense Plassen  en Plassenschap Loosdrecht e.o. Dit pas een begin, het 
wandelnetwerk is nog niet af. In het oosten werkt O-gen in 2018 aan de uitbreiding van het 
wandelknooppuntennetwerk rondom Amersfoort/Eemland. Een heldere ambitie om te komen 
tot een afronding en structurele instandhouding ontbreekt helaas. Voor het landelijk 
routenetwerk van LAW’s en Streekpaden heeft u van Wandelnet onlangs een voorstel 
ontvangen. Een belangrijk deel van dit netwerk loopt door de centraal gelegen provincie 
Utrecht. Ook hier vragen we uw aandacht voor.

Nog een voorbeeld uit de praktijk. Het Zuiderzeepad loopt over de Eemdijk die voor een deel 
uit grasbegroeiing bestaat en in eigendom is van de provincie Utrecht. De provincie heeft de 
doorgang over de dijk voor wandelaars wel opengesteld, maar onderhoudt de begroeiing 
niet. Het gevolg is dat halverwege de zomer het pad op dat traject nagenoeg ontoegankelijk 
is geworden. Wandelnet zou het toejuichen als over hele provincie een wandelroutenetwerk 
is uitgerold en er een structurele voorziening is voor onderhoud, verbetering en (interactieve) 
communicatie, ondersteund door moderne digitale middelen.



Namens Wandelnet denken en praten wij als provinciale belangenbehartigers en vrijwilligers 
van Wandelnet voor de provincie Utrecht graag mee om de mogelijkheden voor wandelaars 
die in deze provincie op pad gaan te verbeteren. Dan gaat het over het oplossen van 
knelpunten voor wandelaars, maar ook over het meedenken in voor wandelaars relevant 
beleid, zoals de Omgevingsvisie en het beleid op toerisme en infrastructuur 
(barrièrewerking).

Met vriendelijke groeten,

Wim Zaat

Rob van Eerde
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