
Toelichting op de lijst met TeVoet Wandelroutes   versie 1 oktober 2022 

 
De lijst geeft een overzicht van de ongeveer honderd wandelroutes die in de loop der jaren zijn 
gepubliceerd in Lopend Vuur en op de TeVoet-website. Dat zijn: 

- TeVoet-wandelroutes: routes gemaakt op initiatief van en door leden van TeVoet. De routes 
gemaakt vanaf 2018 zijn ook te vinden op de website www.tevoet.nl / Wandelroutes. Een 
deel van deze routes en de oudere routes zijn beschreven in Lopend Vuur, het 
verenigingsblad van TeVoet. 

- De Jubileumroutes: routes door leden aangeboden in het kader van het 25-jarig bestaan van 
TeVoet in 2021. 

 
Vrijwel alle routes voldoen aan de criteria voor Onverharde Wandelingen waaraan deze volgens 
TeVoet moeten voldoen: overwegend onverhard, landschappelijk fraai, cultureel-historisch 
interessant. Met deze criteria heeft elke wandeling een eigen boeiend verhaal en  bieden ze deze de 
mogelijkheid van een inspirerende individuele beleving. Bovendien laten ze daarmee zien wat het 
belang is van het instandhouden en bevorderen van onverharde wandelroutes en waarom TeVoet 
zich regelmatig heeft ingezet voor het behoud van zulke routes die in hun voortbestaan werden 
bedreigd. Het zijn daarmee met recht de TeVoet-Kwaliteitswandelingen: de mooiste wandelingen 
van Nederland, onverhard natuurlijk! 
 
In deze tabel worden ze gepresenteerd per provincie. Hierbij de volgende opmerkingen: 

- Er wordt voortdurend gesleuteld aan de inrichting van Nederland, waardoor wandelroutes 
kunnen worden verstoord zonder dat dat direct bekend is; vooral langer bestaande routes 
zullen daar natuurlijk last van hebben.  

- Ook jongere wandelroutes kunnen m.n. door blokkades zodanig zijn verstoord dat 
bewandelen in feite geen plezier meer is. Geef dit aan ons door met daarbij een korte 
beschrijving van de verstoring en zo mogelijk een voorstel om een knelpunt te omzeilen; 
eventueel kun je aanbevelen de wandeling te verwijderen. 

 
In de tabel zijn de wandelingen gerangschikt naar provincie; daarbinnen naar jaar waarin ze zijn 
gepubliceerd.  
- Kolom 1: Provincie waarin de route start en jaartal van publicatie. 
- Kolom 2: Naam van de wandeling. 
- Kolommen 3 en 4: Type wandeling. De lijnwandelingen beginnen en eindigen zoveel mogelijk 

nabij een OV-punt. 
- Kolommen 5 en 6: Startplaats en eindpunt. 
- Kolom 7: Lengte. Bij alternatieve routes zijn de verschillende lengtes vermeld. 

Kolom 8: percentage onverhard. 
- Kolom 9: aangegeven of honden (evt aangelijnd) mee mogen (indien bekend). Dat is niet 

altijd het geval i.v.m. mogelijke verstoring van wild of bedreiging van de gezondheid van vee. 
- Kolom 10: Indien bekend is aangegeven of er een gesloten periode is i.v.m. het broedseizoen. 
- Kolom 11/12/13: waar de  beschrijving van deze route kan worden gevonden: 

• Nummer Lopend Vuur (te vinden op de website onder de tab Lopend Vuur of direct door 
te klikken op de link (groene nummer editie). 

• Op de Website TeVoet, onder de tab Wandelroutes, subtabs TeVoet Jubileumroutes en 
TeVoet Wandelroutes. De routes zijn gerangschikt op nummer (hoogste nummer eerst). 
Of direct door te klikken op de link (het groene nummer). 

 
Opmerkingen en meldingen betreffende de wandelroutes graag doorgeven via 
webredacteur@tevoet.nl ; je wordt geïnformeerd over het vervolg. 
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