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De belangenbehartiging in de regio Utrecht richt zich al sinds 2010 vooral op het realiseren van een
goed wandelnetwerk met zoveel mogelijk onverharde paden. Het Utrechtse
wandelknooppuntensysteem wordt in 4 fasen aangelegd in de polders rondom Utrecht. De Utrechtse
Heuvelrug met de vele landgoederen maakt jammer genoeg een eigen keuze: geen
knooppuntensysteem maar min of meer gekoppelde traditionele paaltjesroutes één richting op. Ook
in 2017 ondersteunden vrijwilligers van TeVoet Recreatie Midden Nederland voor het basis
routenetwerk nu voor de zg. fase C van het Wandel Route Knooppunten Systeem. Fase C betreft de
Kromme Rijn streek van Bunnik t/m Wijk bij Duurstede. In 2017 is de oplevering van Fase B gevierd.
Volgens de uitnodiging: “Het wandelroutenetwerk onderdeel B in provincie Utrecht is bijna gereed.
Onderdeel B betreft zo’n 500 km aan wandelroutes op basis van het knooppuntensysteem in de regio
Vechtstreek, Noorderpark, gemeente Utrecht en gemeente Vianen. Hiermee is in het Groene Hart
van de provincie Utrecht een regiodekkend wandelroutenetwerk van totaal zo’n 1100 km
gerealiseerd en dat is aanleiding voor een feestje!” Eind 2014 is fase A afgerond in het Groene hart
van Utrecht. Zie voor het netwerk, de kaart en de routeplanner
http://www.recreatiemiddennederland.nl/pagina/210/Wandelplanner). Op de kaart en de
routeplanner zijn zeer duidelijk de onverharde paden zichtbaar. Dankzij TeVoet de enige
wandelplanner in Nederland, die de onverharde paden toont (zie http://www.wandelen123.nl/)
Helaas is er in het hele proces vanaf inventarisatie tot het afronden van de kaart iets mis gegaan
waardoor sommige onverharde paden op de kaart als verhard zijn aangegeven en omgekeerd. Bij
een volgende versie van de kaart wordt dit gecorrigeerd. Van TeVoet zijn bij fase A, B en C 9
vrijwilligers betrokken. In al deze projecten wordt samengewerkt met medewerkers en ook
vrijwilligers van verschillende instanties. Zoals lokale groepen, het Landschap Erfgoed Utrecht,
betrokken gemeentes en Natuurmonumenten. Bij fase C waren ook een paar vrijwilligers van
Wandelnet betrokken. Samenwerking met vrijwilligers van Wandelnet is nog niet goed van de grond
gekomen, mede doordat er nog geen continuïteit is in de functie van belangenbehartiger namens
Wandelnet in Utrecht.
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