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Geachte dames en heren,
Gefeliciteerd, u bent lid van de nieuwe Provinciale Staten van Limburg en mag een
volgende ‘stap’ zetten in het besturen van onze mooie provincie.
Graag vraag ik uw aandacht voor een vorm van vrijetijdsbesteding en verplaatsing, die
leuk en gezond is, en bijdraagt aan economische ontwikkeling en een duurzame,
verkeersveiligere en vitale samenleving: wandelen en lopen (= de utilitaire vorm).
Wij zouden het erg op prijs stellen, wanneer in het nieuwe Bestuursakkoord een
passage opgenomen kan worden over wat het provinciale bestuur kan bijdragen aan dit
onderwerp. Hieronder hebben wij daartoe een soort concepttekst gemaakt:
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wandelt 70% van de inwoners (landelijk gemiddelde: 63%)
worden 38.350.000 wandelingen van minimaal één uur gemaakt (per jaar)
ligt 370 kilometer aan Lange-Afstand-Wandelpaden en ruim 300 kilometer aan
streekpaden (Krijtlandpad, Pieterpad, Grenslandpad, Hertogenpad, Pelgrimspad,
Maas-Niederrheinpad)
worden jaarlijks 200 wandeltochten en 16 avond4daagsen georganiseerd,
waaronder en landelijk bekende wandelevenementen als de Nacht van Gulpen en de
Heuvellandvierdaagse
is het regionaal wandelnetwerk met gekoppelde rondgaande wandelroutes
‘uitgevonden’

Het provinciale beleid dient dan ook terdege rekening te houden met deze
belangrijke groep. Dit sluit ook zeer aan bij provinciale doelstellingen op het
gebied van bevordering gezondheid, verbreding sport, verbetering
natuurbeleving, zorg voor leefbare woonomgeving en toeristische promotie
van onze provincie.

Concreet kan de bijzondere aandacht voor wandelen/lopen als volgt vertaald
worden:
 Optimalisering van het provinciale en landelijke wandelnetwerk door
oplossen en voorkomen van barrières, alsmede door
kwaliteitsverbetering van het bestaande routestelsel.
 Het waarborgen van het wandelnetwerk in de op te stellen Provinciale
Omgevingsverordening
 Het leveren van een (financiële) bijdrage aan die organisaties, die de
wandelvoorzieningen in standhouden, verbeteren en promoten m.n.
Routebureau Noord en Midden Limburg, Routepunt Zuid en Wandelnet.
 Het bevorderen van lopen als onderdeel van mobiliteit door meer
aandacht voor de voetganger bij de inrichting van de openbare ruim
Als belangenorganisatie hopen wij deze of soortgelijke tekst straks terug te vinden in
het nieuwe Bestuursakkoord. Daarvoor danken wij u bij voorbaat. Vanzelfsprekend zijn
we graag bereid mee te denken over de uitvoering.
Namens Wandelnet,

Albert Melskens
Belangenbehartiger Limburg
e-mail: amelskens@wandelnet.nl
gsm: 06 - 54397484

Wandelnet.
Samen met bijna 1000 vrijwilligers werkt Stichting Wandelnet sinds 1980 aan de
kwaliteit van het wandelen en lopen in Nederland. We onderhouden een (inter)nationaal
routenetwerk van Lange-Afstand-Wandelpaden en Streekpaden en komen op voor de
belangen van wandelaars en lopers. Dit doen wij voor 10,5 miljoen wandelaars landelijk
die jaarlijks 441 miljoen wandelingen maken. Wandelnet houdt kantoor met een kleine
staf in Amersfoort. Per provincie onderhoudt een beleidsvrijwilliger de specifieke
contacten met de provinciale politiek en organisatie.

