
Stichting Wandelnet  

Postbus 846, 3800 AV Amersfoort 

tel. 033-4653660 

email: info@wandelnet.nl 

 

 

Taken en werkzaamheden van de padcoördinator 
 

Woord vooraf. Daar waar wordt gesproken over ‘hij’ en ‘hem’, kan nadrukkelijk ook ‘zij’ en ‘haar’ 

worden gelezen  

 

Een padcoördinator is het aanspreekpunt en de spil van een bepaald route, of een gedeelte ervan. 

Hij/zij is voorzitter van de padwerkgroep en het aanspreekpunt voor het bureau en externe partijen 

(grondeigenaren, overheden, etc…) en draagt zorg voor de kwaliteit en continuïteit van de route.  

 

De padwerkgroep is van cruciaal belang bij het beheer en onderhoud van onze wandelpaden. De 

veldmedewerkers zijn niet alleen de handen en voeten van onze organisatie, maar ook, naast de 

gebruikers van onze paden, onze oren en ogen.  

 

Werkgroep 

• Neemt (tijdelijk) taken van een werkgroeplid waar, of draagt zorg voor waarneming 

• Houdt de lijst veldmedewerkers bij 

• Zorgt voor instructie en begeleiding (nieuwe) medewerkers  

• organiseert 1x p/j een bijeenkomst van de padwerkgroep 

 

Route 

• Heeft overzicht over het totale traject 

• Inspecteert nieuwe routedelen 

• Onderzoekt problemen die zich voordoen 

• Houdt ontwikkelingen in de gaten die gevolgen hebben voor de route  

• Legt dossier aan met zaken die van belang zijn bij een volgende herziening van de route 

• Zorgt voor voorbereiding en uitvoering bij de herziening van de route bij een heruitgave 

• Kan goed kaartlezen 

 

NS-wandeltochten 

• Bovenstaande zaken gelden ook voor de (delen van) NS-wandeltochten en OV-stappers die 

gebruik maken van de route 

 

Wandelnetwerken 

• Werkt samen met routebureaus voor samenloop en afstemming van de route en markering 

met regionale wandelnetwerken  

 

Meldingen 

• Draagt zorg voor adequate afhandeling van meldingen via www.meldpuntwandelen.nl  

• Rapporteert terug aan het bureau 

• Schakelt bij ingewikkelde zaken het bureau in  

 

Communicatie en promotie 

Voor een goed beheer van een route is een snelle en goede communicatie met zowel bureau, 

veldmedewerkers als externe partijen van groot belang.  

• Veel communicatie vanuit ‘Amersfoort’ gebeurt via internet. Daarnaast is het digitale 

meldpunt een belangrijk instrument om de kwaliteit van de wandelroutes in stand te 

houden/te verbeteren. Zelfstandig kunnen werken met de computer en internet is 

vanzelfsprekend 
• Draagt actief bij aan de promotie van het pad via bijv. Facebook, Twitter en de website van 

Wandelnet 

http://www.meldpuntwandelen.nl/

