
Brief van Jos van der Heide, secretaris van TeVoet  
aan de heer Kamp, statenlid namens D66 in de provincie Utrecht 
Reactie op een opiniestuk in Trouw van 7 september 2021 

Geachte heer Kamp, 

Blij verrast waren wij met uw artikel in Trouw van 7 september j.l. met de titel “Bescherm 
trage paden tegen de vergetelheid”. Hierin zegt u o.a. dat het jammer is dat Nederland niet 
zoals België een belangenorganisatie heeft die zich inzet voor het behoud en onderhoud van 
trage paden. Dat betekent dat u ons, de vereniging TeVoet, (nog) niet kent, reden genoeg 
om die tekortkoming met deze brief uit de wereld te helpen. 

TeVoet is een landelijke vereniging die een dikke 25 jaar geleden werd opgericht door een 
aantal fervente aanhangers van het onverhard wandelen. Doelstelling van hen was allereerst 
het uitdragen van de kennis over de mogelijkheden daartoe. Maar als zeker zo belangrijk 
werd gezien de noodzaak om gezamenlijk in actie te komen: enerzijds om het areaal van 
onverharde wandelmogelijkheden uit te breiden, anderzijds om weerstand te bieden tegen 
de systematisch aantasting van die mogelijkheden. Dat gebeurde ook toen al sluipenderwijs 
o.a. door het verdwijnen van kerke- en jaagpaden, door het ontstaan van barricades als 
sluiting van spoor- en waterovergangen en door de fietspadisering van wat onverhard was. U 
noemt al de belangrijkste argumenten die toen voor TeVoet ook speelden en dat nog steeds 
doen: de cultuurhistorische waarde, het recreatief belang, het in stand houden van een 
gezonde leefomgeving en de beleefbaarheid van het landschap. En de belevingsrust die het 
onverhard wandelen brengt!  

TeVoet streeft er naar het belang van het onverhard wandelen voortdurend voldoende 
onder de aandacht te houden. Niet alleen door regelmatig “onverharde” wandelingen te 
organiseren, maar m.n. ook door op lokaal/regionaal niveau politiek actief te zijn waar 
bedreigingen opdoemen. Wij zijn een vrijwilligersvereniging met een flink aantal regionale 
afdelingen: op dat niveau ligt immers de beste kennis van onverharde wandelpaden in een 
regio, waar nieuwe mogelijkheden liggen, welke lokale bedreigingen er ontstaan en waar je 
moet zijn om actie te ondernemen. Met steun van de landelijke vereniging doen onze leden 
dat in hun regio zo nodig zelf, maar vaak ook in samenwerking met andere organisaties als 
Nivon, Nemo, Wandelnet en Fietsersbond. Wij doen voorstellen, participeren in 
inspraakprocedures, gaan in discussie met recreatieschappen, gemeente-, waterschaps- en 
provinciebesturen en procederen zo nodig. Voorbeelden van onze activiteiten in Utrecht zijn 
acties rond het behoud van de spoordijk bij Wilnis en Vinkeveen als on/halfverhard pad  en 
het vele vrijwilligerswerk bij de ontwikkeling en uitvoering van het 
Wandelknooppuntennetwerk. 

Dat u ons niet kende maakt ons weer eens duidelijk dat het onder de aandacht brengen van 
dit thema bij anderen dan de (heel) direct betrokkenen eigenlijk nog veel meer inzet vergt. 
Voor een betrekkelijk kleine vrijwilligersvereniging een uitdagende opgave, gedragen door  
inzet en betrokkenheid van onze leden. Daarom is aandacht voor het thema bij anderen 
zoals via uw artikel ons zeer welkom; dank daarvoor (een soortgelijke reactie hebben wij ook 
naar Trouw gestuurd). 



Om te laten zien wat TeVoet (ook) doet ontvangt u binnenkort een exemplaar van ons 
verenigingsblad Lopend Vuur. En wilt u meer weten van TeVoet en wat wij doen: zie onze 
website www.tevoet.nl. Om zelf een mooie TeVoet-wandeling bij u in de buurt te maken: zie 
op de website onder menu-Lopend Vuur het nummer van december 2017: een wandeling 
Rondom Amerongen. Of het nummer van september 2020: een wandeling van Zeist naar 
Amersfoort. 

En uiteraard kunt u altijd met ons contact opnemen. Dat kan naar mij of naar onze 
contactpersoon voor de regio Utrecht, Ineke Thierauf (ook bestuurslid). Mogelijk bent u haar 
tegengekomen bij de reacties op de omgevingsvisie. 

We horen graag van u! 

  

 

http://www.tevoet.nl/

