
 

 

Taken en werkzaamheden van een veldmedewerker/markeerder Nivon 
 

Veldmedewerkers/markeerders zijn niet alleen de handen en voeten van onze organisatie, maar 
ook, naast de gebruikers van onze paden, onze oren en ogen. Zij zijn van cruciaal belang bij het 
onderhoud en het in goede staat houden van onze wandelpaden. Het werk bestaat niet alleen uit 
markeren, hoewel dit wel een belangrijk bestanddeel vormt, maar is veel omvattender. Behalve 
markeren gaat het ook om het oplossen van knelpunten langs de route en het meedenken over 
verbeteringen van de route. In overleg met de padcoördinator / werkgroep voorzitter behoort ook 
het relatiebeheer met terrein beherende instanties, gemeenten en routebureaus tot het 
takenpakket. 
 
Wat wordt zoal van deze vrijwillige medewerkers verwacht? 
 
De veldmedewerker/markeerder: 

• controleert minstens 2x per jaar de markeringen van het toegewezen routedeel 

• draagt zorg voor een goede, adequate, schone en goed zichtbare markering in beide 
looprichtingen 

•  legt samen met padcoördinator contacten met (particulieren) eigenaren/beheerders van 
terreinen en gemeenten en onderhoudt deze op reguliere basis 

• meldt (voorziene) veranderingen of wijzigingen van de route en/of terreinen aan de  
padcoördinator 

• gaat, in geval zich problemen voordoen of zijn gemeld, op verzoek van de padcoördinator 
ter plaatse kijken 

• verricht, indien nodig, op eigen inzicht herstelwerkzaamheden 

• levert, indien nodig, gewijzigde routeteksten aan 

• voert op verzoek inventarisaties uit 

• rapporteert jaarlijks, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aan padcoördinator. 
 

Voor een goede uitoefening van deze taken is het wenselijk om in de directe nabijheid van het te 
onderhouden routedeel te wonen en ook om een goede gebiedskennis te hebben. 
 
Nieuwe medewerkers worden ingewerkt door een collega. Dat kan de huidige vrijwilliger zijn, of 
een collega van een aansluitend traject.  
Daarnaast verzorgt Wandelnet in samenwerking met Nivon jaarlijks een ‘introductiedag’ voor 
nieuwe veldmedewerkers/markeerders. Op deze dag worden onder meer de basisprincipes van 
het markeren van wandelroutes aangeleerd, zowel in theorie als praktijk. 


