
 
 
 
 
 

Aandachtspunten voor wandelingen 
 
* is het wandelen een evenement? 
Daarop is in bijna alle gemeenten het antwoord: Nee, behalve in de gemeente 
Westerveld. Daar moet bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd. 

Bij de overige gemeenten is er een meldingsplicht, deze wordt gratis verstrekt 
maar de wandeling moet dan wel minstens 10 dagen van te voren worden 

aangemeld. Kijk even op de site van je gemeente op: “aanvraag evenement 
vergunning”. Daarop staat precies vermeldt wat je wel en niet hoeft te doen.  
Wat betreft het aanvragen bij Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten ligt het 

anders. Janny Roggen en ik zullen contact met hen op nemen en proberen een 
regeling hierover te treffen met de desbetreffende organisatie. Als hier meer 

over bekend is, laten we dat aan jullie weten. Het PB heeft toegezegd deze 
kosten op zich te willen nemen, om het wandelen te blijven stimuleren in onze 
provincie. In de parken, landgoederen en bossen van het Drents Landschap is 

het wandelen wel vrij toegankelijk. 
 

 
* de hogere kosten van horeca en benzine, hoe houden we het wandelen 
nog betaalbaar voor iedereen. 

De horeca kun je niet afschepen met 1 kopje koffie, vandaar de soep en het 
broodje om de horeca tegemoet te komen in de kosten en het verhoogt het 

gezelligheids- en samenhorigheidsgevoel om na de wandeling met elkaar een 
kopje soep met een broodje te eten. 

 
*Voldoen de afstanden 8 en 12 km nog aan de behoefte. 
De te lopen 8 en 12 km zijn prima, misschien ook, indien mogelijk, een 5 km 

route toevoegen, deze later laten starten i.v.m. de soep en het broodje.  
Na verloop van tijd evalueren of er gebruik van deze afstand wordt gemaakt. 
 

Alle info over uitnodigingen, maandindelingen etc., zijn allemaal te 

vinden op de site van de Vrouwen van Nu Drenthe/wandelen 
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