
  



  



  



  



  



  



  



  



UIT: Ravage #219 van 4 oktober 1996   

Komen Op Plekken Waar Niemand Komt 

Jaagpad. Vrijerslaantje. 
Hessenweg. Schapedrift. Dat klinkt 
wel even anders dan A2 of E9. 
Voor de Vereniging van Vrije 
Wandelaars Nemo zijn deze 
poëtische benamingen schering 
en inslag. Op 12 en 13 oktober 
worden in heel Nederland de door 
Nemo gecoördineerde 
Voetpadendagen gehouden.   

Achtendertig wandel- en 
natuurorganisaties bieden op die 
dagen een 66-tal verschillende 
wandelingen aan. Naast het plezier 
van het wandelen zijn de dagen 
bedoeld om de gestage verdwijning 
van onverharde paden aan te 
kaarten. 

Uit pure liefhebberij begon 
initiatiefnemer Peter Spruijt in 1988 
wandelingen op touw te zetten voor 
vrienden en bekenden in en rond 
Amsterdam. In 1990 kreeg Nemo de 
verenigingstatus. Nemo is niet 
zomaar een wandelclub: de 
vereniging zet zich in voor het 
behoud van onverharde paden. Van 
de 1200 leden zijn de meesten lid 
vanwege deze doelstelling. Een 
beperkt aantal neemt daadwerkelijk 
aan de wandelingen deel. ,,Tijdens 
de Voetpadendagen hopen we 
enkele duizenden mensen op de 
been te krijgen'', laat medewerker 
Menno Sybrandy weten.   

Ik spreek Sybrandy (38) 
afgestudeerd sociaal geograaf, op 
het Nemo-kantoor bij het Westerpark 
in Amsterdam. Sybrandy is sinds een 
half jaar banenpooler bij Nemo, en 
dat bevalt hem goed. ,,Daarvoor 
deed ik allerlei onregelmatig werk, 
onder meer adviezen geven rond de 
IJ-oeverproblematiek. Op den duur 
had ik meer dan genoeg van de 
sociale dienst.''   

Bij Nemo werken in totaal vijf 
banenpoolers, daarnaast een groot 
aantal vrijwilligers. Belangen 
behartigen, boekhouden, coördineren 
van de Voetpaden-dagen, 
ledenadministratie en beleids-
beïnvloeding zijn zoal de taken. 
Eenieder neemt er een paar voor zijn 
of haar rekening.  

Nemo krijgt voor de activiteiten geen 
subsidie; alleen de kosten van 
wandelpadenplannen worden door 
provincie of recreatieschappen ver-
goed. Zelf noemt Sybrandy zich ook 
een fervent wandelaar, het komt er 
alleen de laatste tijd nauwelijks van.   

Geuzennaam  

Nemo komt uit het Latijn en betekent 
Niemand. ,,Landloper, betekent het 
ook...'', voegt Sybrandy er aan toe. 
"Niemand is een geuzennaam voor 
wandelaars, die komen op plekken 
waar niemand komt," leert de 
verenigingsfolder. 'Avontuurlijk 
reizen' luidt dan ook het uitgangspunt 
waarmee Nemo acht jaar geleden de 
pas erin zette. Wandelen, dat is niet 
zomaar jezelf al dan niet noodge-
dwongen verplaatsen van A naar B. 
Het is een serieuze recreatieve 
activiteit, zeker in het tijdperk van de 
auwtomobilisering. ,,Bij ons is de 
ontdekkersgeest nog aanwezig. We 
ontdekken ook nog steeds nieuwe 
paden.''  

Iedere zondag trekt een groep 
wandelaars eropuit, meestal met het 
werk van een dichter als uitgangs-
punt. Sybrandy: ,,Hier op kantoor 
pakken we de atlas erbij, en kijken 
welke route we kunnen maken. Dat 
valt niet altijd op de kaart te zien, 
daarom zijn we ook afhankelijk van 
mensen in het land, van leden die 
weten waar kan worden 
gewandeld.''   

's Ochtends wordt er in twee bussen 
naar de plaats van bestemming 
gereden. Na de koffie krijgt iedere 
deelnemer een route-kaartje. Onder 
begeleiding van de chauffeur/reisgids 
wordt de route afgelegd. ,,De hele 
buslading hoeft niet bij elkaar te 
blijven. Als je maar om vijf uur terug 
bent bij de bus. De wandelingen zijn 
gemiddeld twintig kilometer lang. 
Voor we terugkeren naar Amsterdam 
wordt er soep opgediend, want van 
wandelen krijg je honger.'' Weer of 
geen weer, gloeiend heet of 
stervenskoud, de Nemo-
wandeltochten gaan altijd door.  

,,Vorig jaar één keer niet, toen had 
het zo erg geijzeld dat we niet met de 
bus konden wegkomen.''  

Aan de wandelingen nemen zelden 
tot nooit allochtonen mee. 

Sybrandy: ,,Het is vooral traditie in 
West-Europa. Verder lopen evenveel 
vrouwen als mannen mee, soms 
meer vrouwen. De leeftijd ligt 
gemiddeld rond de veertig jaar. 
Jongeren zijn er zelden bij, of ze 
moeten mee van hun ouders. De 
meeste wandelaars zijn belezen, 
milieubewuste mensen; geen dik 
salaris, wel een goede opleiding.''  

Onderweg worden aantekeningen 
gemaakt, bijvoorbeeld waar een 
hoog hek staat, of waar zich een 
gevaarlijke hond ophoudt. Sybrandy: 
,,Stel, je loopt ergens waar het niet 
mag, en ineens kom je een hond 
tegen. Wat doe je dan?  In onze 
wandelcode staat wat je in zo'n geval 
moet doen. Over de hond heen 
kijken, boven hem blijven, en een 
harde lage stem opzetten, 
bijvoorbeeld.''  

Aangehard land  

Naast het op touw zetten van 
wandelingen, zorgt Nemo ervoor dat 
er zoveel mogelijk 
wandelmogelijkheden in Nederland 
komen of overblijven. Dit volgens 
Sybrandy hard nodig want Nederland 
is een ontzettend aangehard land 
aan het worden. ,,In Engeland is het 
van: 'Je mag overal lopen, tenzij...'. 
Maar hier: 'je mag nergens lopen, 
tenzij...' Het eigendomsrecht is zo 
dominant. Onverharde paden zijn 
niets meer waard. Terwijl er vroeger 
alleen maar van zulke paden waren. 
'Laat maar vervallen,' roepen ze dan. 
Doodzonde.''   

Sybrandy zegt dat dieren baat 
hebben bij 'wilde' paden. Evenals de 
bloemen, omdat door de luchtstroom 
die door wandelaars op gang wordt 
gebracht, zaden worden verspreid en 
de bloemen zich vermenigvuldigen. 
Ook cultuurhistorisch zijn vrije paden 
van belang. 



Sybrandy: ,,De paden, vaak al 
eeuwen oud, hebben al die tijd een 
verbindingsfunctie gehad, 
bijvoorbeeld tussen een dorp en het 
omliggende buitengebied. Tussen 
twee erven doorlopend... vroeger 
gebruikte iedereen ze. 

Snelwegen zijn een verstoring van 
een landschap, een onverhard pad 
daarentegen is nog steeds één met 
de natuur.''  

Onverharde paden hebben weinig 
prioriteit, onderhoud is wettelijk slecht 
geregeld. Dagelijks verdwijnt er wel 
ergens zo'n pad. Ook worden veel 
aantrekkelijke paden geasfalteerd tot 
fietspaden en verliezen daarmee hun 
natuurlijk karakter. Andere 
'knelpunten' die volgens Nemo het 
vrije wandelen in de weg staan, zijn 
een groot tekort aan voorzieningen 
als overstapjes, klaphekjes en 
informatieborden, en de overlast van 
ander (recreatief) verkeer op 
wandelroutes. In regionale 
streekplannen krijgen voetpaden 
onvoldoende status.   

Nemo probeert met zelfgemaakte 
Wandelpadenplannen de 
besluitvorming te beïnvloeden. 
Sybrandy: ,,We hebben onlangs een 
Wandelpadenplan voor de kop van 
Noord-Holland gemaakt. Zo'n plan 
bieden we aan bij politici, 
gedeputeerden, contactpersonen op 
ministeries, mensen die ergens in 
een netwerk zitten. Er zijn steeds 
meer overheden die inzien dat 
behalve fietsen ook het wandelen 
een serieuze vorm van recreatie is.'' 
Hij vervolgt: ,,Wandelen kun je toch 
overal, zeggen ze al gauw. Maar het 
gaat erom dat je volwaardig kunt 
wandelen. Fietsers moeten er ook 
zijn. Maar ze hebben er in de jaren 
'70 en '80 veel meer bijgekregen dan 
wij.''  

In de Wegenwet, die nog stamt uit de 
dertiger jaren, staan voorschriften 
voor het gebruik van allerlei 
openbare paden. Elke gemeente is 
verplicht een register, de 
Wegenlegger, bij te houden van alle 
openbare paden buiten de bebouwde 
kom. Een openbaar pad mag nooit 
zomaar worden afgesloten. Een 
dergelijk register is een goed wapen 
in de strijd tegen het verdwijnen van 
zo'n pad.   

,,Bij elke ijzerhandel kun je een 
bordje 'Verboden Toegang art. 461' 
aanschaffen'', grimlacht Sybrandy. 
,,Je spijkert dat op een paal bij een 
land, en als wandelaar weet je niet of 
het openbaar land is of niet. Soms 
krijg je geen moeilijkheden als je van 
achter komt aangelopen, maar kom 
je van voren, dan doen ze wel 
moeilijk.''  

Wandelcafé  

Iedere maand houdt Nemo een 
Wandelcafé, waarbij het werk van 
een dichter centraal staat. Komend 
weekend 4 oktober zijn dat Frederik 
van Eeden en Nescio, 'wandelaar, 
schrijver en wereldverbeteraar'. 
Aanleiding is het verschijnen van 
Nescio's verzameld werk. Van de 
dichters worden fragmenten 
voorgelezen, en 's zondags wordt er 
gewandeld op plaatsen die in het 
werk beschreven worden.   

Bij Nemo is het wandelen, het vrije 
wandelen zelf een vorm van poëzie. 
"Wandelen is bij uitstek een manier 
om de poëzie van het landschap te 
lezen," lezen we in het 
kwartaaltijdschrift De Vrije 
Wandelaar. Sybrandy: ,,Het 
mijmeren, daar leent het wandelen 
zich erg goed voor.'' De natuur is 
voor hem meer dan een verzameling 
saaie koeienlandschappen. ,,Soms 
maakt een dijk ineens een kronkel, 
en weet iemand te vertellen dat er 
daar een overstroming is geweest. 
Als je oog voor zulke dingen hebt, 
raak je niet uitgekeken.'' 

De vrije wandelaar heeft het niet 
gemakkelijk. Niet alleen richting 
automobilist wordt wel eens een vuist 
geslingerd. ,,Wandelaar en fietser, 
die bijten elkaar nogal eens. Vooral 
op een smal pad wordt je als 
wandelaar al gauw weggebeld. "Hé", 
roepen ze dan, "dit is een fietspad, 
wegwezen jullie!"''  Een ander 
probleem is dat sommige 
natuurbeschermers nogal happig zijn 
op het sluiten van alle 
natuurgebieden.   

Nemo probeert hen ervan te 
overtuigen dat het wandelen lang niet 
altijd schadelijk is. Ook boeren zien 
een groep wandelaars langs hun 
weiland al gauw als een inbreuk op 

hun privacy. Sybrandy: ,,Af en toe 
stormt er dan zo'n boer naar buiten, 
al dan niet gewapend met een 
hooivork. De ene keer staat hij in z'n 
recht, de andere keer niet.''   

In Leersum bij Utrecht verzamelde 
Nemo getuigenverklaringen van 
dorpelingen, omtrent een weggetje 
wat nooit problemen opleverde. ,,In 
de Wegenwet staat dat zo'n weg na 
dertig jaar openbaar wordt als je er 
elke dag overheen hebt kunnen 
lopen zonder problemen. Ook al is de 
weg privé-eigendom. Bij wijze van 
breekijzer zijn wij toen dat weggetje 
gaan bewandelen, na het te hebben 
aangekondigd in de pers. We 
kwamen aan. De eigenaar stond al in 
de aanslag, gesteund door enkele 
boeren met giertanks om ons weg te 
jagen. Ze wilden niet dat er over hun 
land gelopen werd. Geen 
pottenkijkers! Eén wandelaar vinden 
ze geen ramp, maar een hele 
groep... Hoe het afliep? We 
overtraden het bord Verboden 
Toegang en hebben ons laten 
bekeuren. Het dossier raakte echter 
zoek en de hele zaak is 
vastgelopen.''   

Een ander geval. Bij de rechtbank in 
Zwolle dient op 15 oktober een 
rechtszaak die Nemo heeft 
aangespannen tegen de gemeente 
Holten. Sybrandy: ,,Het gaat om een 
openbaar pad bij de Holterberg. Door 
slecht onderhoud is het 
dichtgegroeid. Al in de jaren '70 vond 
de Raad van State dat het op de 
Wegenlegger moest. Die uitspraak 
heeft de gemeente niet nageleefd; er 
is nooit onderhoud gepleegd. De 
aanwonenden willen dat het 
dichtgroeit, want die willen de 
wandelaars weghebben.''  

Tot slot wil Sybrandy nog kwijt dat hij 
hoopt dat Nemo over vijf of tien jaar 
al wat verder is met de rechten van 
de wandelaar. Dat er meer 
voorzieningen zijn voor wandelaars, 
en dat het wandelen een vastere 
plaats krijgt in allerlei plannen. 

De komende maanden heeft Nemo 
wandelingen gepland die in het teken 
staan van Hölderlin, Gorter, Lucebert 
en Roland Holst. 

Marc Hurkmans 

  



  



  



  



 


