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Drie nieuwe bestuursleden voor 

Wandelnet 
 

Afgelopen weekend zijn drie nieuwe leden toegetreden 

tot het bestuur van Wandelnet. Tijdens de 

nieuwjaarsborrel van de stichting droeg oud-voorzitter 

Arie de Jong, die na 13 jaar afscheid neemt, 

symbolisch de voorzittershamer over aan Toon Naber. 

René Vrugt en Simon Middelkamp zijn de andere twee 

leden die het bestuur van Wandelnet weer compleet 

maken.  

 

Voorzitter Toon Naber (59) is afkomstig uit de hotellerie. Eerst 16 jaar voor hotelgroep 

Accor, waar hij de eindverantwoordelijkheid voor verschillende hotels heeft gehad en 

daarna 19 jaar als directeur van het vijfsterrenhotel Grand Hotel Karel V in Utrecht. 

Daarnaast bekleedde hij diverse bestuursfuncties bij Koninklijke Horeca Nederland en 

Stichting Stayokay Nederland. Als bestuurslid van Forteiland Pampus heeft hij ervaring 

opgedaan met een stichting die bijna volledig draait op vrijwilligers, een ervaring die 

goed van pas komt bij Wandelnet.  

 

Toon kijkt ernaar uit om een bijdrage te leveren aan wandelen in Nederland, een 

activiteit die hij zelf graag in zijn vrije tijd onderneemt: “Als voorzitter van Wandelnet 

wil ik ervoor zorgen dat overheden niet om Wandelnet heen kunnen als de meest 

efficiënte organisatie voor het beheren van wandelstructuren en het behartigen van 

wandelbelangen.” 

 

Simon Middelkamp (66) was al beleidsvrijwilliger bij Wandelnet. Voor zijn pensioen was 

hij directeur Ecologie bij de provincie Noord-Brabant en gemeentesecretaris bij de 

gemeente Sint Anthonis. René Vrugt (52) is directeur omgeving, communicatie en 

strategie bij Rijkswaterstaat. Verder is René lid van de gemeenteraad van Alphen aan 

den Rijn en was hij Statenlid van Provincie Zuid-Holland.  

 

Drie nieuwe bestuursleden betekent ook dat we afscheid hebben genomen van drie 

vertrekkende leden. Met veel enthousiasme, passie en betrokkenheid hebben Arie de 

Jong, Rob Franssen en Carry Abbenhues zich jarenlang sterk gemaakt voor Wandelnet.  
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