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Deze nieuwsbrief is bestemd
voor Klompenpadenvrijwilligers.
Hiermee informeren wij hen over
ontwikkelingen en nieuws.
Deze nieuwsmail wordt ook
verstuurd naar betrokken gemeenten en ondernemers.
Contactpersoon is Erik van Eek
e.vaneek@landschapsbeheergel
derland.nl of 06-50947113.

Ontwikkelingen
Openingen
In juni zijn er vier nieuwe Klompenpaden geopend, in de gemeente Apeldoorn, gemeente Geldermalsen en twee paden in de gemeente Duiven. In september kunnen de
gemeente Voorst, Culemborg en Lingewaal zich verheugen op een nieuw Klompenpad.
Later dit jaar volgen er nog drie openingen, dat brengt de teller van het aantal Klompenpaden dit jaar op 97! Op 7 verschillende Klompenpaden wordt er op dit moment hard
gewerkt aan het nog aantrekkelijk maken van de bestaande routes.
Routeaanpassingen- en verbeteringen, wanneer kan dat?
Soms doet zich een kans voor om een route te verfraaien. Deze kansen worden vaak door vrijwilligers gesignaleerd. Dit is van grote waarde voor de Klompenpaden.
Het is goed om te weten wanneer er van zulke kansen
gebruik gemaakt kan worden en wat een aanpassing
van een route allemaal behelst. Meestal wordt de mogelijkheid tot verfraaiing bekeken op het moment dat de
foldervoorraad bijna op is. Daarnaast is het aflopen van
de contracten met eigenaren ook een geschikt moment
om de route onder de loep te nemen. Als er zich tussentijds kansen voordoen, zal er met de betreffende gemeente overlegd moeten worden.
Want een route aanpassen leidt niet alleen tot aanpassing van de markering in het veld,
maar ook tot het maken van nieuwe kaarten, een nieuw startpaneel, een nieuwe folder
(en dus de verkooppunten informeren), nieuwe informatie in de app en niet te vergeten,
nieuwe contracten met eventueel betrokken grondeigenaren. Het is dus noodzakelijk
dat de betreffende gemeente de aanpassing aan de route als een verbetering beschouwt en hier aan mee wil werken. En soms moet dan geconcludeerd worden dat de
verfraaiing nog even op zich moet laten wachten.
Natuurwerkdag
Op zaterdag 5 november is het weer zover: de Natuurwerkdag. Dit is dé mogelijkheid
om het vrijwilligerswerk in het groen onder de aandacht te brengen. Op de Natuurwerkdag kan iedereen voor een dagje vrijwilliger zijn in het landschap.
Veel van onze vrijwilligersgroepen grijpen deze dag aan om een activiteit te organiseren. Door aandacht van de pers of het uitnodigen van een wethouder, krijgt het werk
van de groep extra aandacht. Naast extra handen op de dag zelf, levert de Natuurwerkdag vaak ook nog een paar nieuwe leden voor de groep op! Ook voor de Klompenpadwerkgroepen blijkt de Natuurwerkdag een zeer geschikte manier om het werk van de groep te promoten en een bruisende dag met elkaar en anderen te
beleven. Wilt u samen met uw groep dit jaar ook mee
doen? Neem dan graag voor 26 september contact
op met Esther van den Berge, coördinator Natuurwerkdag in Gelderland of op www.natuurwerkdag.nl.

Aan het woord: Ondernemer en vrijwilliger John Fieret van ‘’t Wellse Veerhuis’ in Well
“’Ons’ Klompenpad was het eerste in de Bommelerwaard en heet het
Baanbrekerpad, vernoemd naar het gemaal in Wellsend. Wij zijn als restaurant ’t Wellse Veerhuis het startpunt voor dit geweldige Klompenpad.
Het pad is gevarieerd wat betreft historie en natuur, wat het aantrekkelijk
maakt. Het pad heeft de laatste jaren voor ons bedrijf veel betekend: koffie/thee drinkers met iets lekkers erbij, familie uitjes met eraan gekoppeld
een lunch of buffet, maar ook gemeenteraad en bedrijven die het pad
lopen en dan bij ons komen eten en drinken. Het Klompenpad heeft een
positieve bijdrage geleverd om ’t Wellse Veerhuis op de kaart te zetten.”
Beheer
Bosmaaiercursus afgerond
In het kader van veilig en verantwoord aan het werk in het landschap hebben dit jaar 30 Klompenpadenvrijwilligers de bosmaaiercursus afgerond! Er wordt bij het onderhoud van de Klompenpaden vaak gebruik
gemaakt van de bosmaaier. Alle cursisten hebben een certificaat ontvangen.
Maaien
Het eerste deel van de zomer was het ideaal ‘groeiweer’: regen en zonneschijn
wisselden elkaar af met als resultaat dat het gras en voornamelijk de brandnetels
op veel Klompenpaden de hoogte in schoten.
Veel routestukken zijn in eigendom van particuliere grondeigenaren en normaal
gesproken is met hen afgesproken dat zij het onderhoud (de toegankelijkheid),
zoals het maaien zelf verzorgen. Dit is ook opgenomen in hun openstellingsovereenkomst met de gemeente. Soms worden er afwijkende afspraken gemaakt met
eigenaren en zijn er afspraken gemaakt met de lokale vrijwilligers. Het kan namelijk zijn dat iemand in verband met een slechte gezondheid of hoge leeftijd het beheer niet kan doen.
Hiervoor zijn gelukkig goede machines te leen die gebruikt kunnen worden. Als groep kunt u een ruw terreinmaaier lenen om (delen van) het pad te maaien. Deze maaier kan ingezet worden wanneer het gras
tot maximaal 15 cm is gegroeid. De ruwterreinmaaier is als het ware een grote broer van de welbekende
gazonmaaier. In Gelderland staan 3 ruwterreinmaaiers bij vrijwilligers. Deze zijn te leen en kunnen samen
met de bijbehorende beschermingsmiddelen en brandstof (Aspen4 in plaats van benzine) bij de vrijwilligers opgehaald worden. Zij weten ook hoe de maaiers gebruikt moeten worden. De ruwterreinmaaier
staat al op een kleine aanhanger en de gemaakte reiskosten worden vergoed (à € 0,19 per km).
In de Gelderse Vallei kunt u contact opnemen met Jan van de Pol of 0342-451898, in het Rivierengebied
met Cor van Wijk of 06-20530405 en in de IJsselvallei met Tonnie Pannekoek of 06-10837540.
Download hier het reiskostendeclaratieformulier.
Wanneer het maaien om de één of andere reden een te grote uitdaging is
geworden, bijvoorbeeld omdat er een geheel nieuw pad wordt gemaakt of
een bestaand Klompenpad overgroeid is met bramen, dan kan er in een
aantal gevallen per jaar een beroep worden gedaan op de speciale maaibrigade om te assisteren bij het maaien. Frits Bakker en Harry Lamé kunnen goed overweg met de nieuw aangeschafte klepelmaaier en kunnen
samen met een vrijwilliger van het betreffende Klompenpad de route dan
vrij maken. De maaibrigade kan via de betrokken SLG-beheerder (Karen,
Saskia of Marlies) gevraagd worden.
Reacties van wandelaars
Op de Klompenpadwebsite kunnen wandelaars een reactie achterlaten per pad. Ontvangt u de reacties
van wandelaars op uw pad al in uw mailbox? Door een technische storing kan het zijn dat u zich eerder
hebt aangemeld, maar nog geen reacties ontvangt. Via klompenpaden.nl op de pagina van uw pad kunt u
zich nogmaals aanmelden. Dit kan nu eenvoudig via de link helemaal onderaan onder de reacties, daar
staat: Klik hier om u op deze reacties te abonneren.
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Aan het woord: Trouwe Klompenpadfan Dick van den Brandhof
“Na ruim 10 jaar Klompenpaden is er een grote schare fans ontstaan die
reikhalzend uitkijkt naar nieuwe Klompenpaden. Een aantal wandelaars
is inmiddels al echt ervaringsdeskundige. Sinds een half jaar valt het op
dat we bijna wekelijks van dezelfde naam een reactie in de gastenboeken ontvangen. Dick van den Brandhof, 71 jaar en woonachtig in Amersfoort loopt sinds december 2015 alle Klompenpaden. Hij heeft er al ruim
60 gelopen! “Ik heb altijd veel gesport en nu op mijn leeftijd vind ik
‘gewoon’ lopen heerlijk ontspannend. Daarnaast loop ik voor mijn gezonheid. Ik loop altijd door, dat is het beste voor mij want ik heb zogenaamde etalagebenen (aderverkalking) en ik wijk zelden van het pad af om iets te bezichtigen. Brochures haal
ik nooit. Ik neem een print van de plattegrondjes van de site mee. De meeste paden vind ik SUPER”
Korte berichten

Kijk op dinsdag 21 september naar Omroep Gelderland: Klompenpaden als uittip in BuitenGewoon!


Sinds mei dit jaar is het team Klompenpaden van SLG uitgebreid met Saskia Bemer en Marlies van
Loon. Samen met Karen Hinkamp ondersteunen zij de Klompenpadenvrijwilligersgroepen in Gelderland. Erik van Eek is nog steeds betrokken bij de Klompenpaden, maar ondersteunt geen groepen
meer.
Zowel Saskia als Marlies zijn al langer werkzaam bij de stichting. Saskia is naast het beheer van de
Klompenpaden ook actief bij de ontwikkeling van nieuwe paden en geeft veel erfbeplantingsadviezen (individueel of binnen een project). Marlies pakt als voormalig coördinator communicatie ook
nog af en toe communicatieprojecten op. De coördinatoren van de Klompenpadengroepen zijn door
Karen, Saskia en Marlies via de mail geïnformeerd over wie nu de
contactpersoon bij SLG is.



Ieder jaar organiseren we met veel plezier een Klompenpadenbijeenkomst voor alle vrijwilligers. Na jaren dit in het najaar te hebben
gedaan, vindt de eerstvolgende bijeenkomst in het voorjaar van
2017 plaats. Vast onderdeel is het wandelen van een deel van een
Klompenpad en het najaar is helaas niet altijd het beste seizoen om
dit te doen. Mede op verzoek van een aantal vrijwilligers is besloten
dit te verplaatsen naar het voorjaar. Meer informatie hierover volgt.



Bij de ontwikkeling van onze Klompenpaden stemmen we af met lokale partijen zoals Uit®waarde.
In Rivierenland heeft dit een mooi wandelkeuzenetwerk van 1.000 kilometer opgeleverd, waar de
Klompenpaden onderdeel van zijn. Het beheer en onderhoud wordt voor een periode van 5 jaar uitgevoerd door Uit®waarde. Voor het controleren van deze routes is Uit®waarde op zoek naar een
aantal vrijwilligers. Zij controleren twee keer per jaar de routes en maken waar noodzakelijk de
bordjes schoon. De herstelwerkzaamheden worden door Uit®waarde zelf gedaan. Heeft u interesse
om vrijwillige controleur te worden in de gemeenten Lingewaal, Maasdriel of Zaltbommel, neemt u
dan contact op met Famke Welling via f.welling@uiterwaarde.nl of 0344-681644.



In de Week van het landschap brengen we de Klompenpaden extra onder
de aandacht. De Week van het landschap vindt plaats van 16 tot en met
23 oktober. We vestigen de aandacht op de verschillende landschappen
waar de Klompenpaden doorheen lopen.
Met de Klompenpaden wandelt u door verschillende landschappen en
ontdekt u hun boeiende ontstaansgeschiedenis. Van het vruchtbare rivierengebied met uiterwaarden en haar oeverwallen en boomgaarden, het
kampenlandschap met zijn slingerende wegen en boerderijen op zandgronden tot het slagenlandschap met zijn rechtlijnige kavels.
Voor meer informatie en activiteiten zie weekvanhetlandschap.nl.
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