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Wandelnetwerk Friesland
Het afgelopen jaar is er weinig nieuws te melden. Er is nog steeds geen wandelplanner gemaakt.
Maar er zijn ook geen goede digitale kaarten van de wandelnetwerken. Je wordt voortdurend
verwezen naar Falkplan die papieren kaarten uitgeeft. Helaas in de traditionele nogal onhandige
formaten (het waait hier altijd!) Veel wandelaars geven echter aan ook graag een digitale kaart te
willen downloaden. Helaas lijkt dat aan dovemansoren gericht, en voelt niemand zich daarvoor
verantwoordelijk.
Wandeloverleg
Er is op dit moment helaas geen sprake van een regulier wandeloverleg. Afstemming over
standpunten gebeurt dus ook niet. De provincie heeft contact met Wandelnet via de Friese
vertegenwoordiger Bindert Kloosterman.
Odulphuspad (realisatie 2018)
Er is een heel goed contact met de initiatiefnemer stichting Lytse Marren die mij nog zeer regelmatig
benaderd voor aanvullende tips, ideeën en oplossingen. De route (260 km) wordt uitstekend
“vermarkt” en verschillende ondernemers bieden al een arrangement aan. Daarnaast werken we nog
steeds aan de website waar al heel veel informatie op is te vinden. De gids *wordt nu via
boekhandels en de webshop van Wandelnet verkocht. Er is ook een Facebook community opgezet
met een paar honderd leden. De reacties op de route zijn positief, en de onverharde delen, paden en
dijken ** worden hoog gewaardeerd.
* AbelLeisure verzorgde de gids+app
** Helaas zijn toch ook veel delen verhard
Rijsterbos in Gaasterland
Bij de ontwikkeling van een nieuw aangrenzend natuurgebied zijn er ook wandelmogelijkheden
bijgekomen. Tijdens het inspraak traject zijn daarvoor argumentatie, foto,s en toekomstige
mogelijkheden onder de aandacht gebracht. En met succes!
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Route ontwikkeling “Veenroute”
Afgelopen jaar heb ik veel veldonderzoek gedaan naar een mogelijke nieuwe thematische route met
als onderwerp de vervening. Er is een aantrekkelijke route mogelijk, maar een echte projectgroep is
er nog niet. De (aantrekkelijke) afwisselende conceptroute loopt grotendeels “vrij” van de al
bestaande routes, zoals: het Groot-Frieslandpad, Elfstedenpad, Friese Woudenpad en het Zuiderzee
pad.
Subsidietraject
Om voor subsidie in aanmerking te komen is er behalve een projectplan ook een (Friese) stichting
noodzakelijk. En dus moeten er ook doelstellingen en bestuurders komen. Kortom dat is nog een
lange weg om te gaan. AbelLeisure heeft aangegeven het projectplan te willen schrijven en het
project daarmee “handen en voeten” te geven. Zij hebben ook uitvoering gegeven aan het
Odulphuspad in de vorm van een gids en bijbehorende app. Bewegwijzering (en onderhoud
daarvan!) is op die manier niet nodig. Door de hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is moet er
echter éérst absolute zekerheid zijn over de financiële dekking.
Bagagevervoer
Een onderwerp wat ik bij gelegenheid steeds naar voren breng. De argumenten zijn onder meer dat
je met een vorm van bagagevervoer meer mensen kunt verleiden tot een wandelvakantie. Met name
gezinnen met jonge kinderen tot ongeveer 14 jaar zouden op die manier een avontuurlijke vakantie
kunnen hebben. De nu al bestaande routes in Friesland zijn daarvoor uitermate geschikt.
Positieve ontwikkelingen…
De meeste politieke partijen beloven wel dit jaar extra aandacht aan wandelaars en mogelijkheden te
willen schenken. En ook lijkt er opnieuw een regulier wandeloverleg te komen, ook de provincie
Friesland heeft dat aangegeven als wens. Er wordt in de toeristische publicaties nu meer aandacht
aan het wandelen gegeven.
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