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Vernieuwde
Zuiderzeepad meer dan
een half jaar “en route”

Het coördinatieteam van
het Zuiderzeepad wenst
iedereen goede feestdagen
en veel wandelplezier in
2018

Sinds de presentatie van de gids van het
vernieuwde Zuiderzeepad in april van
dit jaar zijn er al ruim 2100 gidsen
verkocht.
Op verschillende manieren was het pad
in de picture: artikelen in het Noord
Hollands Dagblad, de Gooi- en
Eemlander, de Stentor, Happiness, maar
ook in Lopend Vuur en in het jaarboek
van de jarige IJsselmeervereniging. Ons
pad is ook route van de maand geweest
bij hicle.nl. Tenslotte heeft de ANWB op
haar site onder Wandelen en Fietseen
aandacht besteed aan het pad. Er staan
nog publicaties op stapel in Wandel en
nog enkele andere tijdschriften.

Natuurlijk zijn er al weer de eerste
wijzigingen op de route. Het is dus
verstandig eerst de site van wandelnet
te raadplegen alvorens op pad te gaan.

Albert Jan van Klaveren
Paul Crijns
Bert Boetes

Via de pagina van het Zuiderzeepad op
de site van Wandelnet kun je via een
link naar de themapagina’s “ Wandelen
rond de Zuiderzee”. Daar is een schat
aan informatie te vinden over allerlei
bezienswaardigheden op de route, maar
ook over verschillende Zuiderzeestadjes,
met name de gemeenten die ook een
bijdrage hebben geleverd aan het tot
De etappe tussen Harderwijk en
Nunspeet is ook één van de nieuwe NS- stand komen van de gids.
wandelingen in 2018 en mag zich
Kijk maar eens op https://wandelnet.nl/
verheugen in grote belangstelling. De
themas/wandelen-rond-de-zuidezee.
reacties op de route zijn positief!
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IN

MEMORIAM

HERMA MÖNCH

We kregen bericht dat op 9 december de
echtgenote van Jim Mönch is overleden.
Jim is samen met zijn zoon Diederik de
initiatiefnemer van het Zuiderzeepad en
heeft tussen 1984 en 2012 als
padcoördinator het pad steeds verder
uitgebouwd . Herma vergezelde en
steunde Jim bij de vrijwilligersbijeenkomsten. We wensen Jim, Diederik
en Anouk veel sterkte bij het verwerken
van dit verlies.

Wandelnetwerk Veluwe
In het kader van het project van de Provincie
Gelderland, de Veluwe op 1, hebben 20
gemeenten de handen ineen geslagen om op
de Veluwe te komen tot een wandelnetwerk.
Er bestaat nu een grote hoeveelheid routes
van verschillende organisaties. Er is een
routebureau in oprichting die het project
gaat coördineren. Het Zuiderzeepad is,
vanwege de routes op de Veluwe, via
Wandelnet Overleg Gelderland bij de
ontwikkelingen betrokken.
Markeerder Zuiderzeepad loopt over
Frans Bokdam die voor het Zuiderzeepad de
route tussen Kampen en Genemuiden voor
zijn rekening nam, is naar Leusden
verhuisd. Reden om zijn werkzaamheden
voor ons pad te beëindigen. Frans heeft
aangeboden zich te gaan inzetten voor het
nieuwe LAW dat de grenzen van het
Romeinse Rijk gaat volgen : de Limes. We
danken Frans hartelijk voor zijn inzet en
wensen hem veel succes bij de nieuwe klus !

Een rondje langs de velden

bewegwijzering van de gemeente. Dat geldt
overigens ook voor het Westerborkpad.

Noord Holland

Waterschap Vallei en Veluwe is nu bezig plannen
te maken voor het veilig maken van de
Noordelijke Randmeerdijk tussen Doornspijk en
Noordeinde. We zijn vertegenwoordigd in de
klankbordgroep en proberen te bewaken dat de
wandelpaden op de grasdijk van de Kerkdijk en
de Elburger Zeedijk blijven en niet veranderd
worden in fietspaden. Gelukkig krijgen we steun
van de Dorpsraad Doornspijk.

In aanloop naar de presentatie van de nieuwe
gids zijn de routes van Den Oever, via Medemblik
naar Enkhuizen gemarkeerd. We hebben daarbij
fantastisch medewerking gehad van Recreatie
Noord Holland, waar we in het Robbenoordbos en
Dijksgatsbos gebruik maken van de
wandelnetwerken. Markeringspalen zijn geplaatst
en bruggetjes aangelegd. In de snijdende kou heeft
een team van vrijwilligers de markeringen en
overstapjes geplaatst op de IJsselmeerdijk. Bij een
dijkvak waar Lama’s lopen, hebben we de route
maar even over de weg gelegd !

Over verhoging en versterking van de
Markermeerdijk zijn de beslissingen nog niet
genomen. Onze mensen in Noord-Holland
houden de vinger aan de pols.

Utrecht
De route van Eembrugge naar Eemdijk is
inmiddels opnieuw gemarkeerd. Het Waterschap
Vallei en Veluwe heeft klaphekjes aangelegd en
repareert de overstapjes. Zodra het jaagpad is
gemaaid, kan de route weer worden opengesteld
en is wandelen langs de weg niet meer nodig.
Onze markeerder Henk Tolboom is druk geweest
met overleg met bewoners, waterschap, provincie
en natuurmonumenten. Prima resultaat!

Gelderland

Onze belangenbehartiger bij Wandelnet, bij
onze laatste vrijwilligersbijeenkomst namens
het bureau aanwezig, is benoemd tot
adjunct-directeur. We feliciteren Ankie van
harte met deze benoeming !

De nieuwe route vanaf Nijkerkersluis via Nijkerk
en Putten en Ermelo naar Harderwijk is in de
wintermaanden gemarkeerd. Een wel heel speciale
ervaring voor de markeerders. Lantaarnpalen
warm wrijven en vervolgens snel een sticker erop!

2 , 3 en 4 maart 2018
Jaarbeurs Utrecht

Het is de verwachting dat in 2018 de bypass van
de IJssel ten zuiden van Kampen (het Reevediep)
wordt opgeleverd. Onze route kan dan via een
gecombineerd fiets-voetpad langs de nieuwe
watergang, waardoor we de route via de
gevaarlijke Naaldeweg kwijt zijn !
Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft
een notitie over recreatief medegebruik
aangenomen, waardoor de wandelaar meer
mogelijkheden krijgt gebruik te maken van
terreinen van het Waterschap.

Ankie van Dijk adjunct-directeur

Het Zuiderzeepad is present
op de Fiets- en Wandelbeurs

Overijssel

Nadat in Harderwijk in februari de route was
gemarkeerd, is dat in juni nog eens over gedaan.
Veel markeringen waren verdwenen. Hans de Jong
heeft kleinere markeringen aangebracht en met de
gemeente is overleg om te bekijken of we
meekunnen in de bewegwijzering van de stad.

Friesland
De route van het Zuiderzeepad is tussen Lemmer
en Stavoren op verschillende stukken opnieuw
gemarkeerd. We hebben daar gebruik kunnen
maken van de markeringspalen van Marrekrite die
daar het Wandelnetwerk Zuid-West Friesland
beheert. De overstapjes op de dijk naar Stavoren
zijn nog niet gerealiseerd, maar die zullen in de
eerste maanden van 2018 worden aangelegd.
Inmiddels zijn ook de markeringen van het
Elfstedenpad aangebracht en is dat Streekpad in
November ook officieel geopend ! Onze
markeerder van het stuk Stavoren-Afsluitdijk,
Broer Adema, heeft hierbij een grote rol gespeeld.
Wat betreft de Afsluitdijk zijn we in afwachting
van de plannen die de aannemerscombinaties
gaan presenteren aan Rijkswaterstaat in het kader
van de aanbesteding van de werkzaamheden die
tussen 2018 en 2022 zullen plaats vinden. We
hebben als wens meegegeven een wandelpad te
creëren aan de Waddenkant van de dijk !
In maart wordt het Afsluitdijk Wadden Center
geopend. Daar wordt op een interactieve manier
het verhaal verteld van het IJsselmeer, de
Afsluitdijk, de Wadden en de Vismigratierivier.
https://youtu.be/WSy8IpfOk0Y

Bij Nunspeet moeten we alle routes maar eens met
elkaar afstemmen: Zuiderzeepad, Westerborkpad
en dagwandeling, NS wandeling NunspeetHarderwijk en OV stapper Nunspeet-Elburg. De
wandelaar kan letterlijk het spoor bijster raken.
Met wethouder Oosthoek van de gemeente
Elburg hebben we een constructief overleg gehad.
De gemeente Elburg wil graag rond het
Zuiderzeepad wat doen. Afgesproken is dat onze
markering in de Vesting meegaat in de
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PADBERICHTEN NR.3 DECEMBER 2016het inmiddels 28 personen tellende Team
Medewerkersdag
Team Zuiderzeepad
7 april 2018
Medemblik

Jaarlijkse
ontmoetingsdag van
Team Zuiderzeepad
in 2017 in
Harderwijk.
Harderwijk dat voor het eerst onderdeel
Zuiderzeepad weer een interessante dag !
uitmaakt van het Zuiderzeepad, was dit jaar

Wim Huijser

45 jaar IJsselmeervereniging,
een jubileum

De kunst van het wandelen
Lopen is je ene been voor het
andere zetten. Van A naar B gaan,
doelgericht en met de blik vooruit.
In feite is daar geen kunst aan. De
noodzaak om je te verplaatsen
bepaalt zowel de snelheid als de
route. Wandelen is een compleet
ander verhaal. Door te wandelen in
plaats van te lopen, maak je nooit
een omweg. Wie wandelt, creëert
en voegt iets toe aan zijn verhaal.
De kunst van het wandelen, is het
vermogen het juiste pad te kiezen.
Uiteindelijk kan dat elk pad zijn.
Zolang je maar in staat bent ervan
af te wijken, zijpaden in te slaan, op
je schreden terug te keren en je blik
360 graden te draaien. Wandelen is
jezelf meenemen in het verhaal van
het landschap. Elke bocht is als een
nieuwe bladzijde waarop sporen
zich aaneenrijgen tot zinnen in je
hoofd. In elk bos of heideveld ligt
iets verscholen waarvan je geen
idee had. Maar je moet het
natuurlijk wel willen zien en je
durven openstellen voor het
onverwachte. Het verhaal van een
wandeling loopt altijd anders dan
vermoed. Wandelen is stilstaan bij
de dingen en je ervan bewust zijn
waaraan je voorbijgaat.
Wim Huijser is schrijver-publicist op het
snijvlak van geschiedenis, literatuur en
landschap. Hij schreef ruim 40 boeken en
talloze artikelen voor tijdschriften. Wandelen
speelt daarin een belangrijke rol. Recent
verscheen Wandelen in de geest van Jac. P.
Thijsse dat hij schreef samen met
routemaker Rob Wolfs. Wim gaat
2-wekelijks een column schrijven voor
Wandelnet.

Zuiderzeepad ook te volgen
op Twitter !
@zuiderzeepad
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de ontmoetingsplaats voor onze jaarlijkse
vrijwilligersdag
Op een prachtige plek (Veluvia onder de
Molen bij de visafslag) was naast het
uitwisselen van de stand van zaken op de
route, natuurlijk het uitreiken van de
nieuwe gids van het Zuiderzeepad een
hoogtepunt. De vrijwilligers hadden
hiermee de primeur, want de officiële
presentatie zou een week later plaats
vinden.

Op 4 november j.l. vierde de
IJsselmeervereniging met een
interessant symposium en een mooi
jaarboek haar 45 jarig bestaan in het
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen
Er waren interessante bijdragen van sprekers
zoals Wouter van Dieren, Frits Palmboom en
Kester Freriks. Ook interactief, via
workshops met jongeren, werd informatie
opgehaald over de ideeën die de leden
hebben over de toekomst van het
IJsselmeergebied.
Ook het komend jaar gaat het bestuur met
een aantal thema’s, aan de slag om zoveel
mogelijk bij te dragen aan een gunstige
ontwikkeling van landschap en natuur van
het IJsselmeergebied.
Het gaat daarbij om de volgende
actuele thema’s:

We namen afscheid van Atie Praagman, die • De Gebiedsagenda 2050 voor het
na jarenlang markeren , nu andere
IJsselmeergebied, zoals in ontwikkeling
activiteiten voorrang geeft, zoals het
gebracht door het ministerie van
prachtige project Dhiya Dara in Sri Lanka.
Infrastructuur en Waterstaat
Ook Willem de Hoop werd hartelijk bedankt • De internationale functie van het
IJsselmeergebied voor trekvogels en
standvogels;
• Het beheerplan voor het IJsselmeergebied
als Natura-2000-gebied;
• Het IJsselmeergebied als Nationaal Park;
• De doorlaatbare Houtribdijk;
• Onderwijsprojecten over het
IJsselmeergebied

voor zijn werk als padcoördinator voor
Noord Holland. Verder hebben we kennis
gemaakt met nieuwe markeerders, die in de
vorige padberichten al zijn geïntroduceerd.

Daarnaast spelen concrete ontwikkelingen in
de ruimtelijke ordening een rol, zoals de
plaatsing van windmolen-parken,
buitendijkse plannen voor de bouw
van o.a. havens.
Meer informatie op:
http://ijsselmeervereniging.nl

Het gilde van stadsgidsen heeft ons
rondgeleid door het prachtige centrum van
Harderwijk. Een bevestiging dat het een
goede keus is geweest om Harderwijk als
Zuiderzeestad in ons pad een plek te geven.
De medewerkersdag 2018 zal plaats vinden
op 7 april 2018 in Medemblik. Daar wacht
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Presentatie nieuwe gids

Elfstedenpad, de wandeltocht
der wandeltochten.
In Friesland is een nieuw Streekpad
ontwikkeld. Met name in de zuidwesthoek van Friesland komen
Zuiderzeepad en Elfstedenpad elkaar
tegen en hebben we onze routes op
elkaar afgestemd
Gebruikmakend van voormalige
jaagpaden en kerkenpaden, van
eeuwenoude grasdijken, van
veelbetreden handelswegen, zijn
routemakers Johan Vellinga en Broer
Adema erin geslaagd de Friese steden op
een voor wandelaars zo aantrekkelijk
mogelijke manier aan elkaar te rijgen. Het
Elfstedenwandelpad is met 283 kilometer
een stuk langer dan de andere
Elfstedentochten. Daar is een goede
reden voor. Volgen schaatsers en ook
wandelsporters over het algemeen de
kortste weg, deze wandelroute zoekt de
mooiste paden uit. Meer nog dan om de
steden, gaat het om het tussenliggende
land en om de paden die de steden
verbinden. De schoonheid van de
Greidhoeke en het Merengebied staat
buiten kijf, maar Friesland is meer dan
weiland en water. Het Elfstedenpad
maakt een royale slag door de heuvels en
bossen van het Gaasterland. Het
Zuiderzeepad en het Elfstedenpad lopen
hier op verschillende plaatsen samen op!
Voorbij Dokkum doorkruist het de
typische houtwallen in het coulissen
landschap van de Fryske Wâlden.
Met het Elfstedenpad is een prachtig
stukje Friesland niet alleen voor
schaatsers, fietsers en watersporters,
maar nu ook voor wandelaars ontsloten
is. Broer Adema en Johan Vellinga zijn
actief in de KWBN en Broer is ook
markeerder voor het Zuiderzeepad
tussen Stavoren en de Afsluitdijk. De gids
te bestellen bij Wandelnet.
https://wandelnet.nl
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De presentatie van de gids van het
vernieuwde Zuiderzeepad heeft op 13 april
plaats gevonden in de sfeervolle ambiance
van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
Zo’n 80 mensen hebben met hun
aanwezigheid de bijeenkomst tot een
bijzonder boeiend evenement gemaakt.
Joep Naber, de directeur van Wandelnet,
presenteerde de vernieuwde route met foto’s
uit de gids. Het merendeel van de foto’s is
gemaakt door Luuk Gijselhart en leveren een
essentieel bijdrage aan het gevoel van de
gids. Tijdens de presentatie van Joep werden
bijdragen geleverd door Jim Mönch, in 1984
de grondlegger van het Zuiderzeepad,
Stephan Warnik, directeur van het
Zuiderzeemuseum en onze gastheer, en door
gedeputeerde van de Provincie NoordHolland Jaap Bond. Bert Boetes gaf, namens
het coördinatieteam Zuiderzeepad,
toelichting op de veranderingen en
uitbreidingen van de route. Het
Zuiderzeepad is nu met 492 km de langste
rondwandeling van Nederland.

Uitreiken eerste exemplaren.
De eerste exemplaren van de gids werden
door de voorzitter van Wandelnet, Arie de
Jong, uitgereikt aan Jim Mönch, Stephan
Warnik, Jaap Bond en Eltjo Limborgh,
voorzitter Vrienden op de Fiets. Deze
vereniging heeft, naast de Provincie Noord
Holland, een substantiële bijdrage
geleverd aan het tot stand komen van de
gids.
Vervolgens waren de vertegenwoordigers
van 9 gemeenten aan de beurt, die met een
bijdrage de gids en het uitbreiden en
veranderen van de route mede hebben
gefinancierd.

Handwijzer aangeboden door gemeente
Enkhuizen
Burgemeester Jan Baas van de gemeente
Enkhuizen onthulde vervolgens de nieuwe
handwijzer die de gemeente Enkhuizen heeft
gerealiseerd voor de beide LAW’s. Naast het
Zuiderzeepad loopt immers ook het GrootFrieslandpad langs de haven van Enkhuizen.

Rondwandeling naar Dromedaris
Onder leiding van de beleidsmedewerker
recreatie van de gemeente Enkhuizen, Janna
Arjaans, ging het vervolgens met de
genodigden richting Dromedaris. Ter plekke
werd een stuk geschiedenis van de glorie
jaren van Enkhuizen in de Gouden Eeuw aan
ons verteld.

Met de gemeente Enkhuizen wordt nog
bekeken of er in de loop van komend jaar
een zogenaamd selfie-punt zou kunnen
worden gerealiseerd bij dit markante
bouwwerk. Een punt waar de Zuiderzeepad
wandelaar een foto kan maken om te laten
zien dat hij/zij de route begint, dan wel
succesvol heeft volbracht !!
Een fantastische middag op een prachtige
plek. De gids zal ongetwijfeld z’n weg
vinden naar de wandelaar.
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