
  

 

Pagina 1 van 2 

MEMO 

Uitkomsten testpanel pilot Wandelnetwerk Gooi & Vecht 
 

Algemeen 

Aan Portefeuillehoudersoverleg Cultuur & Recreatie  

Van Mariëtte Zivkovic-Laurenta 

Datum 27 november 2019 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 19.0015238 

 

Inleiding 

In 2016 is door meerdere partijen (waaronder regiogemeenten, provincie Noord-Holland, Goois 

Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel Gooi en Vecht) gezamenlijk besloten om 

een wandelnetwerk in Gooi en Vechtstreek te realiseren. Het einddoel was om in 2018 een bijna 500 

kilometer lang dekkend wandelnetwerk gereed te hebben. Gedurende het traject ter realisering van het 

wandelnetwerk is gezamenlijk met alle betrokkenen besloten (2018) om voor de routemarkering 

gebruik te maken van bio-composiet materiaal in plaats van de gebruikelijke houten palen.  

De afgelopen periode heeft de circulaire bewegwijzering voor commotie gezorgd. Gebleken is dat van 

de ruim 800 geplaatste routemarkeringen er 115 door vandalisme zijn vernield. In verband met dit 

vandalisme is een nieuwe (beter vandalismebestendige) routemarkering ontwikkeld. Voorgesteld 

wordt om met deze verbeterde routemarkering de pilot voort te zetten.  

 

Besluitvorming portefeuillehoudersoverleg Cultuur & Recreatie 

In het portefeuillehoudersoverleg Cultuur & Recreatie van 1 november jl. is het onderwerp 

Wandelnetwerk Gooi & Vecht in de rondvraag naar voren gekomen (zie onderstaande onderdeel uit het 

resumé). 

 

De pilot met duurzame bewegwijzeringspalen laat op dit moment niet de gewenste resultaten zien. In de 

Gooi- en Eemlander is na een WOB-verzoek uitgebreid aandacht geweest voor de palen. Er wordt in 

november een test gedaan met een verbeterde paal, waarna besloten wordt of de pilot wordt voortgezet. 

De bestickering is uniform in Noord-Holland en staat dus niet ter discussie. 

 

Besloten is om in het portefeuillehoudersoverleg Cultuur & Recreatie van 12 december a.s. de 

resultaten van de test te bespreken en vervolgens te besluiten of de pilot wordt voortgezet. 

 

Test nieuwe paal 

Tijdens het testpanel op 22 november jl. zijn diverse nieuwe palen getest in aanwezigheid van de 

volgende stakeholders  en belanghebbenden: 

Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Wandelnet, provincie Noord-Holland, 

Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren, 

NPSP (fabrikant) en Regio Gooi en Vechtstreek. 

 

De uitgevoerde test heeft de volgende resultaten opgeleverd: 

 De nieuwe paal is door middel van menselijk geweld (zonder hulpmiddelen) getest in diverse 

ondergronden (bestrating, zand-, klei-, en veengrond) en is goed bestand gebleken tegen 

schoppen, buigen, wrikken en slaan (onbreekbaar). 

Geconcludeerd is door alle aanwezigen dat deze nieuw ontwikkelde palen beter 

vandalismebestendig zijn. 
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 De nieuwe uitstraling van de paal (vierkant met een dakje) heeft de gewenste uitstraling (heeft nu 

de vorm van de houten palen die elders in Noord-Holland worden gebruikt). 

 Voor de kleurstelling (look and feel) is gekozen voor een grijze kleur die lijkt op natuursteen en 

volgens de aanwezigen niet opvalt in de natuurlijke omgeving. 

 Extra ondergrondse verankering is aangebracht in de nieuwe paal en getest (evenwijdig of 

kruisverankering). De aanwezigen hebben gekozen voor de kruisverankering in verband met de 

extra stevigheid in de ondergrond.  

 Tijdens de test is aangegeven dat de infrezingen in de paal voor het plaatsen van de stickers nog 

iets dieper moeten, zodat het veel moeite kost de stickers te verwijderen. 

 

Financiën 

Om het Wandelnetwerk Gooi & Vecht sluitend te maken, moeten nog 350 routemarkeringspalen 

worden geplaatst. Er zijn op dit moment nog 235 niet geplaatste palen en 115 vernielde palen die 

herplaatst moeten worden. 

 

Voor het plaatsen van de vernieuwde palen is een bedrag van €71.750,- nodig. In het reeds 

gereserveerde budget voor de circulaire palen is nog een bedrag van €41.413,71 beschikbaar. De 

meerkosten bedragen dus €30.336,29. 

 

Voor de realisatie van het plaatsen van de ontbrekende/vernielde 350 palen is (incl. BTW) een budget 

van € 34.607,21 nodig. Dekking van deze onverwachte kosten kan door een eerdere reservering bij 

Toerisme Gooi & Vecht voor het Wandelnetwerk Gooi & Vecht en door een extra bijdrage vanuit de 

provincie Noord-Holland worden gefinancierd.   

 

Voorstel 

Het hoofddoel van het project is het realiseren van een dekkend wandelnetwerk. Gezamenlijk is het 

traject ingezet om binnen dit project de pilot met biocomposiete bewegwijzering te realiseren. De 

focus gaat op dit moment vooral uit naar de vernielde biocomposiete palen (115 stuks). Echter het 

merendeel van de oude biocomposiete palen (ruim 700) zijn onaangetast en functioneren binnen het 

wandelnetwerk. 

Voorgesteld wordt dan ook om nu eerst het wandelnetwerk compleet te maken met het plaatsen van 

de 350 ontbrekende/vernielde palen in de nieuwe, meer vandalismebestendige circulaire uitvoering die 

uit de test naar voren is gekomen. Dit betekent dat er twee varianten biocomposiete palen in omloop 

zijn. Prioriteit is echter op dit moment om het Wandelnetwerk Gooi & Vecht compleet en sluitend te 

krijgen, zodat de wandelaars weer kunnen genieten van al het moois in onze regio. 

 

 

 

 

 

 

 

 


