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"Halt", riep de agent die midden op het smalle rijwielpad stond. Het was zomer 1964. Ik was op mijn scootertje van Amsterdam naar Huizen gereden. Op de terugweg verdwaalde ik in de buurt van Blaricum en kwam, dankzij een daar geplaatste paddestoel, voorzichtig manoeuvrerend op een pad terecht dat naar Naarden voerde. Na een paar honderd meter dwong de politieagent mij te stoppen. "Waar gaan we naar toe, jongeman? Je rijdt hier op een rijwielpad. Dat is verboden, dus ik moet je bekeuren", werd mij op barse toon meegedeeld. Mijn slappe verweer dat ik me op een motorrijwiel voortbewoog maakte weinig indruk op de diender. "Noem het hier een fietspad, dan weten de mensen tenminste waar ze aan toe zijn", riep ik nijdig. De gezagsdrager gaf geen krimp en ik werd zonder enig pardon op de bon geslingerd. In het jaarverslag van de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland over 1964 vind ik mijn overtreding terug. Daar staat te lezen: "wederom moeten wij u meedelen dat de politie van de verschillende gemeenten, waarin onze paden gelegen zijn, genoodzaakt waren enige honderden keren proces-verbaal op te maken tegen degenen die met hun voertuig, motorrijwiel of rijwiel met ingeschakelde hulpmotor, over onze paden reden. "Enige honderden keren." De rijwielpadenvereniging, waarvan ik het bestaan niet kende, bestond vijftig jaar. Ik nam me destijds voor nooit meer over een rijwielpad te rijden.
	We zijn nu veertig jaar verder. Ik woon inmiddels al jaren niet meer in Amsterdam en neem bijna dagelijks de fiets om over de rijwielpaden te rijden. En ik stem van harte in met datgene wat het Goois Natuur Reservaat in 1992 in het Recreatieplan schreef: "Het Gooi kent een zeer dicht fietspadennet. De combinatie van zowel recreatieve fietsroutes als gewone fietspaden en wegen die voor fietsers geschikt zijn maakt het Gooi tot een fietsparadijs".
	Dat niet iedereen altijd zo opgetogen is, bleek in augustus 2002. De milieudienst van de gemeente Hilversum kreeg toen een klacht over een aannemer die, in opdracht van het GNR en de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland, in het Spanderswoud op een rijwielpad een onderlaag neergelegd had met daarin een hoeveelheid glassplinters. De geschrokken aannemer had later een toplaag over deze vervuiling aangebracht, omdat hij het glas niet meer weggeveegd kreeg. En dat kon, meende genoemde protestant, echt niet zo. De zaak werd nauwkeurig onderzocht en tot tevredenheid van alle gebruikers van genoemd fietspad opgelost.

Vertrouwen in de toekomst

De Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland, die momenteel zo'n 110 kilometer rijwielpad in de regio onderhoudt, is sindsdien in samenwerking met het GNR onverdroten verder gegaan met het vernieuwen van de rijwielpadstoffering. Sinds jaar en dag waren de fietspaden verhard met een laag kleischelpen, maar die mogen thans nog maar in beperkte aantallen worden opgezogen uit de Waddenzee. Omdat ze tegenwoordig ook in dikke lagen onder huizen worden aangebracht om vochtoverlast tgen te gaan, en omdat ze in toenemende mate gebruikt worden bij tuinaanleg, werden ze voor de rijwielpadenvereniging veel te duur. Nu is er een goedkoper alternatief gevonden: Grauwacke. Dit paarsrode materiaal is afkomstig uit Duitsland en kan, als de laag dik genoeg is, waarschijnlijk twintig tot vijfentwintig jaar mee. Of de vereniging zelf ook nog zo'n lange toekomst voor zich heeft? De huidige voorzitter, mr. J.C. Posch denkt eigenlijk van wel.
	Posch zegt: " We hebben een lastige bestuurlijke periode achter de rug, maar alles staat nu weer op de rails. Zo hebben we nu een man uit de praktijk, de heer De Groot, directeur Ruimtelijke ordening, Openbare werken en Welzijn van de gemeente Huizen, in ons bestuur. Een slagvaardig bestuur is ook beslist noodzakelijk. We hebben ons zorgen gemaakt over het voortbestaan van de vereniging vanwege de beknotting door de overheid van de onderhoudsbijdragen. We hebben te maken met bezuinigingen van gemeenten en provincie. Een aantal gemeenten heeft al in 2003 per brief laten weten, dat voor 2004 of voor 2005 en later rekening moet worden gehouden met een nullijn in de omvang van de subsidies. De provincie Noord-Holland heeft aangegeven niet te willen overgaan tot verdere verhoging van de subsidie en zelfs aangekondigd te denken aan een verlaging met tien procent in 2005 vanwege haar financiële situatie. We moeten nu praten als Brugman, bidden en smeken om geld. Dat is natuurlijk een ernstige ontwikkeling, omdat in feite de overheid reeds 90 jaar heeft geprofiteerd van onze werkzaamheden. Dat ziet men ook wel. Het gaat meestal nog goed. Ze zijn ons goedgezind. We hebben geen overheadkosten. Dat is in deze tijden een pre".
	We zouden wel wat meer leden willen hebben. Nu zijn dat er ongeveer 1800. Ons ledenbestand vergrijst. We hebben een ledenwerfactie gevoerd. Die heeft wel nieuwe leden opgeleverd. Samen met de fietsenwinkels willen we nu een actie op touw zetten waarbij mensen die een fiets kopen een jaar lang gratis lid van onze vereniging kunnen worden. We hopen uiteraard dat ze daarna betalend lid zullen worden, maar je ziet ook bij ons, net als bij andere clubs, dat jongeren minder bereid zijn om lid te worden van een vereniging. Wie eenmaal lid is, is onze ervaring, is heel enthousiast. De leden zijn ook trouw. Zij betalen met hun contributies ongeveer vijftien procent van de onderhoudskosten. Nieuw is dat onze vereniging het beheer en onderhoud van alle paden sinds 1 januari 2004, onder ons toezicht en volgens onze richtlijnen, laat uitvoeren door het Goois Natuur Reservaat. Zestig procent van al onze rijwielpaden ligt binnen dit reservaat. Wij dragen er zorg voor dat de paden allemaal op dezelfde manier onderhouden worden. Het is nog een proef voor twee jaar, maar iedereen lijkt tevreden met de manier waarop het nu gaat. Dus als u vraagt of onze vereniging met enig vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien, dan is mijn antwoord ja."

Minder enthousiast

Minder enthousiast betoont zich een van de vroegere bestuursleden, mr. M. Tydeman uit Blaricum. Hij zegt: "Onze opzichter/uitvoerder Jan van Opzeeland, heeft enkele jaren geleden een ongeluk gehad. Een opvolger was niet direct te vinden. Het GNR heeft toen gezegd dat zij het gat wel konden opvullen. De huidige voorzitter is daar grif op ingegaan. Te grif, naar mijn idee. We hebben in het verleden al gezien dat tal van rijwielpadenverenigingen verdwenen in regionale natuurorganisaties. Ik vrees dat het huidige bestuur onze vereniging ook die kant wil opdrijven. Ik, en anderen met mij, zijn het daar niet zo mee eens. De vereniging ligt ons nog altijd na aan het hart. Wij willen de vereniging dan ook behouden, en niet uit nostalgie. Er zijn gelukkig nog geen controverses ontstaan, maar dat kan veranderen. Als dat gebeurt komen er misschien ook wel meer mensen naar de jaarvergaderingen. Vroeger moesten we een zaal huren voor meer dan honderd man. Toen waren we ook bevreesd voor de mensen die die rondvraag domineerden en het ons als bestuur lastig maakten. Tegenwoordig komen er niet meer dan twintig leden en verloopt alles in een gemoedelijke sfeer. Het zijn buitengewoon aardige, vriendelijke, opbouwende bijeenkomsten. Maar dat kan natuurlijk nog veranderen. De betrokkenheid van veel leden is nu wel enigszins gezakt, maar dan willen waarschijnlijk toch weer meer mensen meepraten in de vereniging. Precies zoals het hoort. Kijk, als de huidige voorzitter zegt dat de vereniging de honderd wel haalt, dan denk ik dat de naam nog zeker wel tien jaar behouden zal blijven. Maar de zelfstandige vereniging? Ik hoop het in ieder geval. En hoop, zegt men, doet leven."

Eerste paddestoel

De Vereniging voor aanleg en onderhoud van wielerpaden in Gooi en Eemland heeft een lange geschiedenis. Deze vereniging werd immers al op 4 maart 1914 opgericht. Later veranderde de naam in Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland, maar het doel waarnaar zij streefde bleef hetzelfde. De vereniging stelde en stelt zich ten doel "de aanleg, het onderhoud en de verbetering van rijwielpaden in Gooi en Eemland. Zij tracht dit doel te bereiken langs de wettelijke weg en wel door rijwielpaden aan te leggen, te onderhouden of dergelijke aanleg te bevorderen door de belangen van het rijwieltoerisme zoveel mogelijk voor te staan". 
De oermoeder van vereniging is mevrouw J. Pos-Greidanus uit Baarn. Zij fietste bijna een eeuw geleden graag in de buurt van haar woning. De zandpaden door het bos en over de heide waren echter niet bepaald fietsvriendelijk te noemen. 
	De diepe karrensporen dwongen haar bovendien tot het maken van vreemde capriolen om niet met fiets en al ten val te komen. De lange rokken die zij, geheel volgens de toen heersende normen droeg, (een blote vrouwenenkel gold als onzedelijk), maakten het op- en afstappen er ook niet makkelijker op. Zij overlegde met haar echtgenoot, G.A. Pos, dagelijks bestuurslid van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond, ANWB, over haar problemen. Hierbij sprak ze de wenselijkheid uit om een veilige weg te krijgen tussen Baarn en Laren. Niet alleen zou die weg veilig kunnen zijn, tevens zou hij de ware toerist het genot bieden door een werkelijk schoon en rustig landschap te peddelen. Haar argumenten vonden bij hem een willig oor. Was het wonder dat het eerste pad dat later zou worden aangelegd van Baarn (nabij kasteel Groeneveld) via 't Bluk naar Naarden liep? Daar werden in 1919 ook de eerste ANWB paddestoelen geplaatst.
	In het jaarverslag 1978 van de Rijwielpadenvereniging staat: "Het is juist zestig jaar geleden dat in het Gooi met de plaatsing van ANWB-paddestoelen werd begonnen, nadat de toenmalige voorzitter van onze vereniging, de huisarts dr. P.V. Astro, op het idee kwam om het eerste fietspad van de vereniging over de heide van Baarn naar Laren te bewegwijzeren. Hij bedacht daartoe de paddestoel die met enige correcties door de ANWB in beton werd uitgevoerd. Dit model is in de loop der jaren aangepast." De allereerste paddenstoel is met de aanleg van Rijksweg A 27 verdwenen, maar niet vergeten. Op 27 april 2004 is ter hoogte van het Sint Janskerkhof in Laren, op de plek waar in 1919 uit diverse modellen het definitieve ontwerp is gekozen, als herinnering aan deze plaatsnamenpaaltjes, een monument onthuld met een verhaal over het ontstaan van de ANWB-paddestoel en een nagemaakte ouderwetse wegwijzer.

Koninklijke waardering

Terug naar de tijden weleer. De tijd waarin heer Pos voortvarend aan de slag ging en tamelijk snel de heren L. André de la Porte, P. Astro, A. Redele en W. Dicke, allemaal vooraanstaande leden van de ANWB, uitnodigde voor een vergadering bij hem thuis. Zij kwamen tijdens die bijeenkomst gezamenlijk tot de conclusie, dat "waar de veiligheid voor wielrijders, automobilisten, wandelaars op sommige wegen, bij voorbeeld de weg door Eemnes, door het steeds toenemende verkeer der motorrijtuigen in gevaar wordt gebracht, terwijl ook de daardoor opgejaagde stofwolken het wielrijden minder aangenaam maken, de ANWB wil trachten speciale wielerpaden te doen aanleggen in die streken waar dit mogelijk is, ten einde wielrijders rustig en veilig het aangename der schone natuur te laten genieten". De heren wisten voor wielerpadenaanleg een belangrijk bedrag door de ANWB kon worden verstrekt, doch dat de steun van particulieren, verenigingen of gemeenten voor de aanleg gaarne tegemoet zou worden gezien, terwijl in elk geval voor onderhoud een vereniging een verplichting op zich moest nemen. 
	De bijeengekomen heren richtten hiervoor dus de Vereniging voor aanleg en onderhoud van wielerpaden in Gooi en Eemland op, zonder de initiatiefneemster ook maar te noemen. Dat verzuim werd tijdens de viering van het twaalf en half jarig bestaan goedgemaakt. Mevrouw Pos werd met een hartelijke toespraak benoemd tot erelid. In haar dankwoord herinnerde ze aan het gezegde dat "de vrouw waarvan men het minste hoort spreken de beste huisvrouw is. En nu wordt zo over haar in het openbaar gesproken, terwijl zij zich er altijd op had toegelegd een goede huisvrouw te zijn". Of haar dankwoord ironisch bedoeld was, vermeldt de historie niet. Dat de vereniging inmiddels de goedkeuring gekregen had om het predikaat Koninklijke te voeren is wel terug te vinden in de archieven. Daar blijkt ook uit dat het ledenaantal in 1915 tot 191 leden en begunstigers was gegroeid, maar dat dit aantal niet echt hard groter werd. "Het aantal leden is schandelijk klein", constateerde het lid van het hoofdbestuur H.J. van Voorst Vader, tijdens het twaalf en halfjarig jubileum. Wel werd al snel een aanzienlijk bedrag aan particuliere giften bijeengebracht. Op 9 oktober 1915 schreeft grootmeester Jhr. De Ranitz aan de voorzitter van de vereniging dat Hare Majesteit de Koningin Moeder een bedrag van vijftig gulden ten behoeve van de vereniging beschikbaar stelde "als bewijs van belangstelling in uwer vereniging, waarvan zovelen genot hebben."

Werkverschaffing

Hoewel de vereniging het tijdens de eerste wereldoorlog niet makkelijk had lukte het, dankzij samenwerking met steuncomité's in de regio en met een werkverschaffingsproject, om binnen een jaar ruim dertig kilometer van het ontworpen rijwielpadennet tot stand te brengen. In een overeenkomst met Stad en Lande van Gooiland werd toestemming verkregen om fietspaden over de bij hen in particulier eigendom zijnde grond aan te leggen. Stad en Lande was de eigenaar van weidegronden en bijna alle woeste gronden in het Gooi. Deze eigendommen zouden pas na 11 november 1932 in handen komen van van de op die datum opgericht Stichting.Het Gooisch Natuurreservaat. En ofschoon de totstandkoming van enige paden moeilijkheden heeft opgeleverd - zo wilde de eigenaresse van een stuk grond grenzend aan het Blindeninstituut in 1993 geen toestemming verlenen aan het plan om een fietspad over haar grond te laten lopen, omdat de waarde van de grond er aanzienlijk door zou dalen - mocht de vereniging meestal grote medewerking ondervinden van de eigenaren waarover de rijwielpaden lopen.
	Hoewel. Oud-bestuursleden herinneren zich dat het wel vaker lang duurde voor eigenaren overstag gingen en instemden met een rijwielpad over hun grond. Gemeentebesturen betoonden zich meestal makkelijker bereid tot samenwerking bij de totstandkoming van nieuwe paden. En die samenwerking werd alleen maar hechter toen er steeds vaker gemeentelijke diensten werden geprivatiseerd en het in goede conditie houden van de paden graag aan de rijwielpadenvereniging overgelaten werd. Na de tweede wereldoorlog, toen veel rijwielpaden er verwaarloosd bij lagen en er heel wat onderhoud gepleegd moest worden, ging het verkrijgen van het benodigde geld niet altijd van een leien dakje. "Gelukkig kregen we een penningmeester die tevens bankdirecteur was. Die heeft ervoor gezorgd dat onze vereniging een krediet kon krijgen. Daarmee konden we het achterstallig onderhoud wegwerken". 
	"Met de provincies Noor-Holland en Utrecht liep het overleg over subsidies in de jaren daarna overigens niet altijd even makkelijk", weet Mr. Tydeman zich te herinneren. "Vooral met de provincie Noord-Holland liep het nogal eens stroef. Daar beseften ze niet altijd dat in het Gooi, ver van Haarlem, ook fietspaden liggen. En met het ministerie moesten we soms ook lang onderhandelen, vooral toen daar een minister zat, nee ik noem geen namen, die transpirerende fietsers maar vies vond. We hadden heel wat argumenten nodig om overtuigend te zijn. Ach ja, ik heb wat meegemaakt met de vereniging, waar ik nu erelid van ben. Ik herinner me nog dat we zo'n  twintig jaar geleden bij Soest een houten brug in een fietspad zouden plaatsen. Alle hoogwaardigheidsbekleders waren al enige tijd aanwezig, maar de brug kwam maar niet. Toen hoorden we van de politie dat door Soest een verdwaalde kraan met een brug zwierf. Dat was me wat. Alle autoriteiten bijeen, maar geen brug. Gelukkig hebben we, veel te laat natuurlijk, die brug toch die dag nog kunnen plaatsen." Mr. Tydeman kan er nog hartelijk om lachen.

Plezierige bezigheid

Inmiddels is het, op een klein rudimentair clubje in Drenthe na, de laatste vereniging in Nederland die zich daadwerkelijk bezig houdt met het in stand houden van een fietspadennet en af en toe zelfs overgaat tot het aanleggen van nieuwe paden. Asfalt zal daarbij, als het aan de rijwielpadenvereniging ligt, nooit in de natuur terechtkomen. "Vroeger", herinnert mr. Tydeman zich, "werkten we met leemgrind, maar dat was op een gegeven ogenblik op. We zijn toen overgestapt op kleischelpen uit de Wadden. Daar was niet iedereen gelukkig mee, want die schelpen zijn kalkhoudend terwijl de hei zuurhoudend is. Bij het Sint Janskerkhof heeft dat nog eens tot het merkwaardige verschijnsel geleid dat er een zeedistel in de hei groeide. Maar er was gewoon geen ander materiaal in die tijd. Als tussenproduct hebben we het nog met fijne rode steenpuin geprobeerd, maar daar zat veel glas in, dus kregen we klachten over lekke banden, en toen we daarna gebrande mijnsteen probeerden, bleek dat ook geen succes. Tegenwoordig hebben we dus de Grauwacke. En die substantie zal er voor zorgen dat het voor de fietsende natuurliefhebber een plezierige bezigheid blijft. Want daar doen we het als vereniging natuurlijk allemaal voor. Mensen een plezier bezorgen. Dat was en is het voornaamste."
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