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TeVoet vrijwilligers zetten zich vooral in voor het behoud van onverharde en halfverharde paden.
Daarom ondersteunt TeVoet het initiatiefvoorstel van Erwin Kamp voor “Behoud van ‘Trage Paden’
als cultuurhistorisch erfgoed”.
Vanuit de focus op de onverharde of halfverharde paden ondersteunen TeVoet vrijwilligers al 10 jaar
Recreatie Midden Nederland en het Routebureau bij de ontwikkeling van het Utrechtse
Wandelnetwerk met knooppunten. In dit wandelnetwerk zijn vooral de onverharde en halfverharde
paden van belang voor natuurontwikkeling. Trage paden zorgen voor een ecologische verbinding
tussen natuurgebieden (ook voor mensen). Tevens hebben deze paden een belangrijke toeristische
en recreatieve functie in onze provincie. Het cultuurhistorische belang van het jaagpad langs de
Kromme Rijn is extra aantrekkelijk. Dit spreekt toeristisch meer aan dan een willekeurig Lange
Afstand Wandelpad. Het was nauwelijks mogelijk bij de inventarisatie voor het wandelnetwerk om
zicht te krijgen op jaag- en kerkpaden. Ook het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kon geen
zicht geven op de jaagpaden in de provincie. De boodschap van de hoogheemraad was: de gronden
langs de door ons beheerde waterwegen zijn verkocht of verpacht, dus niet (meer) vrij toegankelijk.
De realisatie van het jaagpad langs de Kromme Rijn is een zeldzaam succes. Trouwens dankzij een
langjarig burger initiatief.
Binnen het eeuwenoude historische stramien van wandelwegen zijn jaagpaden de lange doorgaande
lijnen, zoals het jaagpad langs de Kromme Rijn. Kerkpaden verbonden dorpen en kleinere kernen
met elkaar. Dit is belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. Helaas is de kennis verdwenen over hoe dit
stramien in de provincie Utrecht er vroeger uitzag. Er is op provinciaal en gemeentelijk niveau
nauwelijks aandacht en zeker geen actief beleid voor. Jaagpaden worden zonder handhaving
eenzijdig afgesloten door particulieren en gemeenten. In het initiatiefvoorstel zijn de bevoegdheden
van de provincie bij de inrichting van de openbare ruimte opgesomd als veelzijdig en verstrekkend. Er
wordt een coördinerende/afstemmende rol van de provincie op het terrein van “Trage Paden”
aanbevolen.
TeVoet is het geheel eens met de in het initiatiefvoorstel aan de Provinciale Staten gevraagde
besluiten én de genoemde doelen en indicatoren, vooral:
-

Het opmaken van een actuele stand van zaken t.a.v. de aanwezigheid van jaag- en kerkpaden in
onze provincie (door het complementeren van CHAT en het digitaliseren van wegenleggers)

-

- Jaag- en kerkpaden op te nemen in de interim Omgevingsverordening bij die onderdelen waar
wordt verwezen naar de historische infrastructuur;

-

- Jaag- en kerkpaden onderdeel te laten zijn van ons eigen recreatie- en toerismebeleid en bij de
inwoners van de provincie te sturen op de bewustwording van dit belangrijke cultuurhistorische
erfgoed.

-

TeVoet is erg benieuwd naar de actuele stand van zaken t.a.v. de aanwezigheid van jaag- en
kerkpaden én of deze inventarisatie ertoe gaat leiden, dat nieuw ontdekte jaag- en kerkpaden aan
het openbare wandelnetwerk kunnen worden toegevoegd.

