
Padcoördinator Nieuwe Stijl
Het vrijwilligerswerk bij Nivon Wandelen is de
laatste jaren sterk aan het veranderen. Met
name de vrij nieuwe rol van padcoördinator is
groter dan je zou Verwachten.
Jan Koot is sinds april 2013 padcoördinator
van het Noaberpad.

Dit "nabuur"-pad loopt a l S
km langs Nederlands-Duitse
grens van Bad
Nieuweschans in Groningen
naar Kleve in Duitsland. Jan
is de spil in de groep vrijwil-
ligers die een wandelpad

bijhoudt èn ontwikkelt.

"Met mijn vrouwen onze hond had ik het Noaber-
pad, Pieterpad en Trekvogelpad gewandeld en
was onder de indruk van de kwaliteit van het on-
derhoud -gidsje met tekst, routelijn. kijkpunten en
achtergrondinformatie, de markering in het veld,
wijzigingen op de website. Toen ik zag dat er vrij-
willigers gevraagd werden, heb ik me opgegeven.
Enkele maanden later belde Ria Bunder, voorzitter
werkgroep Gelderland, of ik padcoördinator wilde
worden van het zuidelijke deel van het Noaber-
pad. Na een intakegesprek nam ik enkele dagen
later al deel als kersverse padcoördinator aan de
jaarlijkse bijeenkomst van werkgroep Gelderland
met alle markeerders en padcoördinatoren."

Uitgebreid en gevarieerd
"Het gaat om coördinatie, ontwikkeling van de
route, overleg met grondeigenaren en terreinbe-
heerders zoals de boswachter, gemeenten, infra-
structurele organisaties en regionale wandelnet-
werken", omschrijft Jan zijn taken. "Bij het tot
stand komen van zo'n regionaal wandelnetwerk
zorgen padcoördinatoren ervoor dat onze paden
de ruggengraat zijn van het wandelnetwerk. Onze
paden zijn daarbinnen toproutes met meerwaar-
de.
Het is een uitgebreide en gevarieerde functie. Ik
haal veel plezier uit de coaching van mijn werk-
groepleden en het samen met hen werken aan de
kwaliteit van het pad. Bijvoorbeeld bij het oplos-
sen van knelpunten en het gebruiken van nieuwe
natuur. Of het zoeken naar de beste verbinding
vanuit de blik over de hele route en het verhaal
van het Noaberpad. We hebben veel e-mailcon-
tact. Vaak buigen we samen over de kaart en gaan
we het veld in om ter plekke een mogelijke aan-
passing in de route te bekijken."

Noaberschap en loopgraven
Het Noaberpad staat in het teken van Nederland-
Duitsland, in goede en in slechte tijden. Jan ver-
telt dat het Duitse leger 100 jaar geleden verdedi-
gingswerken aanlegde in het Bergherbos, destijds
Duits grondgebied. Vorige maand heeft de werk-
groep samen met Natuurmonumenten een ge-
markeerd uitstapje van het Noaberpad naar de re-
cente reconstructie van deze loopgraven gereali-
seerd.
"Precies 250 jaar werd in Klooster Burlo een ver-
drag gesloten tussen bisdom Münster en hertog-
dom Gelre, het Verdrag van Burlo. In 1766 werden

daardoor 250 grensstenen geplaatst. Met twee
markeerders onderzoek ik of het Noaberpad langs
grensteen 1, nu grenspaal 832 kan lopen. Deze
markeerders zijn trouwens leden van de Westfäli-
sche Heimatbund die op Duits grondgebied mar-
keren voor het Noaberpad. Een unieke en moder-
ne vorm van noaberschap. Twee andere markeer-
ders kijken of we toestemming kunnen krijgen de
route langs Klooster Burlo kunnen leiden. Zij wil-
len tegelijkertijd het Wooldse Veen opnemen in
de route, prachtig hoogveen met een bijzondere
flora en fauna èn twee oude grensstenen."

Knelpunten oplossen
Jan is als padcoördinator contactpersoon voor
Meldpunt Wandelen. Als hij een meldingont-
vangt, stelt hij de betreffende markeerder op de
hoogte en vraagt hem de situatie ter plekke te be-
oordelen. Enkele weken geleden kreeg hij een
melding van een ervaren wandelaar over een
blokkade bij de stuw Boven Slinge.

De markeerder constateerde dat er al een duide-
lijke omleiding gemaakt was voor wandelaars. Op
de website nivon.nl/noaberpad heeft Jan nu ook
een omleidingstekst geplaatst voor de wande-
laars.

Toekomstgericht
Jan is ook secretaris van de Landelijke Wandel-
werkgroep van het Nivon. Deze groep geeft het
beleid van het wandelwerk vorm, in samenspraak
met het Landelijk Bureau en bestuur. "Ook beleid
maken spreekt me aan, naast het concrete werk
als padcoördinator. De wandelkennis van Nivon is
gebundeld in de Landelijke Wandelwerkgroep

Grenssteen 1, nu Gp 832.

van padcoördinatoren en voorzitters van de
provinciale wandelwerkgroepen. De werkgroep
adviseert het Nivon-bestuur op tal van punten:
over de samenwerking met Wandelnet en de Ko-
ninklijke Wandelbond Nederland, over de visie
van Nivon op wandelen, over alternatieve uitga-
ve- en verdien modellen voor de lange afstands-
en streekpaden. Daarbij kun je denken aan bij-
voorbeeld downloadbare prints en route-app's als
aanvulling op en deels vervanging van de beken-
de wandelgidsen. De collegiale consultatie en on-
derlinge afstemming binnen de Landelijke Wan-
delwerkgroep heeft voor mij grote meerwaarde
voor het wandelen."
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