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Wandelen en fietsen in de natuur: ophokken en inblikken?
Ons land kent 8 miljoen mensen die regelmatig wandelen en fietsen. Logisch, maar niet
vanzelfsprekend! Om er actief op uit te kunnen trekken, zijn veilige en aantrekkelijke paden nodig.
Door bezuinigingen en het overhevelen van taken van het Rijk naar de provincies staat de
toegankelijkheid van het buitengebied onder druk. Wandelnet en Fietsplatform zijn bezorgd.
Doodlopende weg
Om voorzieningen voor wandelaars en fietsers op peil te houden, is constant werk aan de winkel. De aanleg
van een snelweg of het afsluiten van een spoorwegovergang leidt al snel tot een doodlopende weg voor
wandelaars en fietsers. Bedrijventerreinen en saaie nieuwbouwwijken maken het soms onaantrekkelijk om
vanaf je voordeur te recreëren. De auto wordt dan al snel gepakt om uit te wijken. Een nieuw probleem dreigt
daar bij te komen: de toegankelijkheid van natuurgebieden.
Nederland in beweging
Wandelen en fietsen zijn de populairste vormen van buitenrecreatie; omdat het leuk en gezond is! Als het een
beetje mooi weer is, trekken we er massaal op uit. Wandelaars en fietsers spenderen daarbij aanzienlijke
bedragen op een terras of bij een bed & breakfast. Deze economische factor biedt volop groeikansen, ook
vanuit het perspectief van inkomend toerisme. Wandelen en fietsen leidt ook tot besparing van kosten. Met
name in de zorg; meer bewegen resulteert in minder ziektes en overgewicht.
Een Stap Vooruit
Wandelnet en Fietsplatform vinden dat er meer aandacht moet komen voor wandelen en fietsen bij de
overheid. Zij zijn verheugd over de initiatiefnota ‘Een Stap Vooruit’ van de Tweede Kamerleden Jansen (SP),
De Rouwe (CDA) en Hoogland (PvdA). Daarin staat dat verantwoordelijkheden tussen de Rijksoverheid en
provincies en tussen de beleidsvelden economie, natuur, gezondheid en sport veel duidelijker moeten worden.
Buitensport
Wandelnet en Fietsplatform maken deel uit van het ‘Actieplan Buitensport’. Door de laagdrempeligheid van
wandelen en fietsen kan die vorm van buitensport een belangrijke bijdrage leveren aan het doel om meer
mensen te laten sporten. Maar dan moet wel de basisinfrastructuur op orde zijn en moet deze ook gevonden
kunnen worden. Het moet laagdrempelig blijven. De overheid is daarvoor verantwoordelijk en moet daar ook
financieel aan bijdragen.
Petities
Vanmiddag, dinsdag 8 april, overhandigen de sportbonden KNHS, NTFU en Watersportbond in de Tweede
Kamer namens ruiters, mountainbikers en watersporters de petities ‘Red de buitenrit’ en ‘Behoud het
toervaartnet’ aan voorzitter Mariëtte Hamer. Wandelnet en Fietsplatform steunen de acties om de
toegankelijkheid van de natuur te borgen.
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