Wellicht in de toekomst meer
rusthokjes langs LAW’s
AMERSFOORT –De Stichting Wandelplatform-LAW gaat mogelijk in de toekomst meer
zogenoemde lutje hoeskes langs LAW’s plaatsen, als blijkt dat het draaibare rusthokje
voor wandelaars voldoet dat medio januari langs het Wad-en Wierdenpad in NoordGroningen werd gezet. Vooral op zeer afgelegen plekken, waar in de verre omgeving geen
horecagelegenheden zijn, zouden de hoeskes een uitkomst kunnen zijn.
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Canadese wandelaar doet
ook Nederland aan
MONTREAL - Jean Béliveau uit Montreal (1955) is bezig met een monstertocht; hij
wil in 12 jaar ruim 80.000 kilometers afleggen en alle continenten te voet doorkruisen. Hij is op z’n 45ste verjaardag, op 18 augustus 2000, begonnen aan zijn wereldwijde wandeltocht. Op dit moment reist de Franstalige Canadees door Afrika, na al eerder een reis door Amerika te hebben afgerond. In maart 2006 hoopt Béliveau in
Marocco aan te komen en vanaf daar naar het noorden te lopen, om uiteindelijk ook
Nederland aan te doen. De wandelaar wil met dit project aandacht vragen voor een
vredige en geweldloze wereld voor alle kinderen en hoopt onderweg een aantal ‘bouwers aan vrede’ persoonlijk te kunnen ontmoeten, zoals de Dalaï Lama en de paus.
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In 12 jaar de wereld rond

Opening lutje hoeske langs Wad-en Wierdenpad
uit het project ‘Renovatie Wad-en Wierdenpad’;
een project dat mede is gefinancierd door de
Dienst Landelijk Gebied en de Provincie
Groningen.
Of er in de toekomst meer rusthokjes komen, is
volgens stafmedewerker LAW-exploitatie Menno
Zeeman van het Wandelplatform-LAW vooral
afhankelijk van de ervaringen met het lutje hoeske langs het Wad-en Wierenpad (LAW 5-5). ‘We
willen eerst kijken of er regelmatig gebruik van
wordt gemaakt, hoe de reacties `zijn van wandelaars en of het gebouwtje niet snel ten prooi valt
aan vandalisme.’

Het lutje hoeske is bedacht en gemaakt door
Harry Alberts; een Groningse ontwerper van
vloeren, tuinhuisjes en meubilair. Alberts kwam
tot de ontdekking dat wandelaars op het vlakke
land van Groningen wel wat bescherming tegen
de wind konden gebruiken en ontwierp een
draaibaar huisje met een klep en deurtjes, met
ruimte voor twee passanten.
Het eerste lutje hoeske heeft Harry Alberts zelf
gefinancierd en staat langs de NS-wandeling
Tjamsweer. Het tweede huisje is sinds medio
januari van dit jaar te vinden in de Carel
Coenraadpolder, achter Drieborg. Dit lutje hoeske is door het Wandelplatform-LAW bekostigd

NWB blijft zelfstandig
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Geen fusie, geen federatie
Jean Béliveau in Zuid-Afrika, september 2003

In 2000 werkte Béliveau nog gewoon als verkoper van neonlichtreclame’s, toen hij opeens
het wilde plan kreeg om de wereld over te
wandelen. Hij zag het als een unieke manier
om de verschillende culturen op aarde te leren
kennen en tegelijkertijd zijn idealen uit te dragen. In het geheim bereidde hij zijn tocht
voor; pas 3,5 week voor vertrek vertelde hij
zijn vrouw Luce en zijn twee kinderen over
zijn wandelproject. Tot zijn grote opluchting
waren die gelijk enthousiast en wilden hem
steunen om zijn tocht te volbrengen.
‘Op 18 augustus 2000 om 9 uur ’s morgens
was het zover’, vertelt Jean Béliveau: ‘Ik vertrok van een klein park bij mijn huis in
Montreal. Ik zei gedag tegen enkele familieleden en vrienden en ging op weg met een kinderwagen vol kleding, kampeerspullen, een
EHBO-kistje, wat gereedschap en reserveonderdelen, een beetje eten, water, vitamines
en papier om mijn dagboek bij te houden.’
Jean Béliveau dacht het hele traject aanvankelijk in tien jaar te kunnen afronden, maar
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moest dat tijdschema al vrij snel aanpassen.
Hij gaat er nu vanuit dat hij 12 jaar nodig
heeft om de hele wereld over te lopen. De
bedoeling is om het in één ruk te doen, wat
betekent dat hij zijn familie een groot deel van
de tijd zal moeten missen. Jean durft volgens
zijn vrouw Luce niet tussentijds naar Canada
terug te keren, omdat hij ‘bang is dat hij niet
meer de moed heeft om weer op pad te gaan’.
Voor onderdak en eten is Béliveau grotendeels
afhankelijk van opvang door mensen die hij
onderweg ontmoet. Verder financiert hij dit
enorme project met geld dat zijn familie hem
tussendoor geeft en leeft hij van een spaarrekening die hij van te voren heeft geopend.
Béliveau hoopt uiteindelijk verslagen te kunnen publiceren over zijn ervaringen. Deze
zomer wordt een begin gemaakt met het
schrijven van het eerste boek.
Voor meer informatie over dit project:
www.wwwalk.org

UTRECHT – De Nederlandse Wandelsport Bond (NWB) blijft zelfstandig en gaat geen
fusie aan met de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Wandelsportorganisatie Nederland. Ook een federatie tussen beide bonden is, wat de
NWB betreft, voorlopig niet meer aan de orde. Een overgrote meerderheid van de leden
sprak zich vorig jaar tijdens de Halfjaarlijke Algemene Ledenvergadering uit voor een
zelfstandige NWB.
Directe aanleiding om na te denken over een
fusie, was eind 1999/begin 2000 een dringend
verzoek van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) om te komen tot centralisatie in de amateursport en één aanspreekpunt per tak van sport te vormen. Dit terwijl de
Commissie Hubers eerder tot de conclusie was
gekomen dat een federatie tussen twee autonome
bonden het meest haalbare was. In eerste instantie onderstreepte het ministerie deze conclusie
ook, maar later stelde VWS een fusie verplicht
om in de toekomst in aanmerking te kunnen
komen voor subsidie. Inmiddels is de subsidie
voor de wandelsport geschrapt wegens bezuinigingen en mist een fusie volgens voorzitter Ruud
Koning van de NWB ‘elke financiële grondslag’.
Dit alles staat – zo zegt Koning – ook los van de
vraag of een fusie wel zo gunstig is voor de
betrokken partijen.
De KNBLO –NL is niet verrast door het besluit
van de NWB omdat, zo laat voorzitter E.
Termont van de bond via zijn persvoorlichter
weten, ‘in deze kwestie geen enkele ontwikkeling
verrassend voor ons is’. De fusiebond wil overi-

gens nog geen officiële reactie geven, omdat er
op korte termijn nog een gesprek gaat plaatsvinden op voorzittersniveau tussen NWB, KNBLONL en de sportkoepel NOC*NSF.
De NWB, die dit jaar zeventig jaar bestaat, ziet
de toekomst nog steeds rooskleurig in, ondanks
de afschaffing van de subsidie voor de wandelsport. De belangstelling voor het wandelen
neemt toe en ook zijn er steeds meer wandelaars
die zich aanmelden voor het lidmaatschap van
de bond.
De nieuwe fusiebond KNBLO-NL, op 1 januari
van dit jaar ontstaan door een samengaan van de
KNBLO en de Wandelsport Organisatie
Nederland, hoopt ondanks alle bezuinigen alsnog subsidie te kunnen krijgen van de overheid.
KNBLO-NL-voorzitter Termont: ‘Met ons
bondsbreed gesteunde project 'Vitalisering van
de wandelsport' zijn we een heel andere weg
ingeslagen. We doen ons best om in aanmerking
te komen voor projectsubsidies. Onze aanvragen
zijn in behandeling bij VWS.’

