
  

 
Ontwikkelingen 
 
100ste Klompenpad 
Op 31 mei bereiken we een geweldige mijlpaal. Dan wordt het 100ste Klompenpad, het 
Jufferpad, in Renswoude geopend. Toen we het eerste Klompenpad openden in 2002, 
verwachtten we niet dat dit 15 jaar later uitgegroeid zou zijn tot een 
routenetwerk met 100 Klompenpaden en meer dan 1.000 vrijwilligers. 
Dat is aanleiding voor een groot feest!  
 
Dhr. Van Beek, commissaris van de Koning in Utrecht, dhr. Cornielje, 
commissaris van de Koning in Gelderland en mevr. Klip-Martin, dijk-
graaf Waterschap Vallei en Veluwe zijn op deze dag aanwezig om de 
officiële opening te verrichten. We organiseren rondom de opening 
nog meer leuke activiteiten. De uitnodiging met het volledige program-
ma sturen we eind april. We hopen u te zien op 31 mei! 

 
Openingen 
Sinds de vorige klompenpadennieuwsmail zijn er weer heel wat 
nieuwe Klompenpaden bijgekomen in Gelderland: het Doren-
weertsepad, het Uddelermeerpad, het Teisterbantpad en in 
maart hebben we het Boereneschpad in de gemeente Berkel-
land geopend. In Hoenderloo wordt binnenkort het 99ste Klom-
penpad geopend, het Plaggenstekerspad.  
 
Routeaanpassingen- en verbeteringen 
We blijven Klompenpaden niet alleen ontwikkelen maar ook 
verbeteren. Zo hebben we het Meulunterenpad in de gemeente 
Ede, dat in 2007 is geopend, op suggesties van wandelaars 
flink verbeterd. De oorspronkelijke verlenger, die het meest 

werd gewaardeerd, is de hoofdroute geworden. Het Pelserpad in de gemeente Ermelo 
is verbeterd en heeft een verlenger gekregen. Het Norderpad en Huinerpad worden 
momenteel vernieuwd. In de gemeente Overbetuwe gaan we aan de slag met een extra 
lang Klompenpad: Klompenpad XL!   
 
Ook komen er steeds meer vragen binnen van be-
staande routes die graag een Klompenpad willen 
worden. Vaak zien lokale vrijwilligers en een ge-
meente voordelen van een Klompenpad in het berei-
ken van meer wandelaars en het goed en duurzaam 
geregelde beheer. We bekijken of de route voldoet 
aan de kwaliteitscriteria en voeren eventueel wijzi-
gingen door om dit te realiseren. Zo gaan we nu in 
Oldebroek aan de slag met het omzetten van een 
zogenaamde Randmeerroute naar een Klompenpad.  
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KLOMPENPADENNIEUWS 
Nieuwsbr ie f  voor    

Klompenpadenvr i jw i l l igers  in  Gelder land  

Nr 1  –  apr  2017  

Deze nieuwsbrief is bestemd 

voor Klompenpadenvrijwilligers. 

Hiermee informeren wij hen over 

ontwikkelingen en nieuws.  

Deze nieuwsmail wordt ook 

verstuurd naar betrokken ge-

meenten en ondernemers. 

Contactpersoon is Erik van Eek 

e.vaneek@landschapsbeheergel

derland.nl of 06-50947113. 

 

Inhoud: 

- 100ste Klompenpad 

- Openingen 

- Routeaanpassingen 

- Beheer 

- Korte berichten 

- Agenda 

 



2 

Beheer 
Het Kandiapad en Husloapad hebben een eigen maaigroepvoor beide Klompenpaden. Deze maaigroep 
bestaat deels uit boeren, leden van de knotgroep Duiven en vrijwilligers van de naloopgroep van de Klom-
penpaden. De maaigroep neemt de zorg voor het maaien uit handen van de grondeigenaren, die normaal 
gesproken verantwoordelijk zijn voor het vrij houden van de paden. De maaigroep zorgt ervoor dat ook de 
ruige stukken door dit deel van de Gelderse Poort het hele seizoen goed toegankelijk zijn.  
 
Korte berichten 
 Het Klompenpadenteam van SLG is uitgebreid met Liny Saris. Samen met Karen Hinkamp, Saskia 

Bemer en Marlies van Loon ondersteunt zij de klompenpadvrijwilligersgroepen in Gelderland. Liny is 

al lange tijd werkzaam bij SLG als projectleider. Zij heeft verschillende Klompenpaden ontwikkeld en 

gaat zich nu ook bezig houden met het beheer. De coördinatoren van de betreffende klompenpa-

dengroepen worden via de mail geïnformeerd over wie hun contactpersoon bij SLG is. 

 De jaarlijkse klompenpadvrijwilligersdag is op woensdag 14 juni 2017. Dit jaar organiseren we de 

informatieve en vooral gezellige dag in het Rivierengebied. Binnenkort versturen we de uitnodiging 

met het programma en de locatie. 

 De fraaie en informatieve routefolders vormen een visitekaartje van de 
Klompenpaden. Wandelaars krijgen hiermee informatie over landschap, 
natuur en cultuurhistorie in de verschillende regio’s van de provincie. Ook 
toont de folder het routekaartje en de mogelijkheden om langs het Klom-
penpad iets te kunnen drinken of eten.  
Wanneer van een routefolder de eerste oplage uitverkocht is volgt actuali-
satie van de inhoud en vervolgens herdruk. De hiermee gepaard gaande 
kosten willen we volledig kunnen dekken met de inkomsten uit de verkoop 
van de routefolders. Vanaf  heden zal de verkoopprijs daarom stijgen van 
€1,50 naar €2,00. Verkooppunten schaffen de folders voortaan aan voor 
€1,50 (dat was €1,00). 

 
 De nieuwe klompenpadbewegwijzeringsbordjes en -stickers krijgen een kleinere maat, zodat ze op 

de paaltjes van de verschillende regionale Routenetwerken passen. De lengte van het pad staat 
niet meer op het bordje, dit voorkomt dat bij een wijziging van het pad alle bordjes aangepast moe-
ten worden. Nu staat er een verwijzing naar www.klompenpaden.nl op het bordje.  

 
 Oproep: stuur de leukste seizoensgebonden verschijnselen, zoals 

de eerste lammetjes, bloesem e.d. op je Klompenpad, als het kan met een 

foto, door aan de contactpersoon van SLG (Karen, Saskia, Marlies of 

Liny). Het is leuk om hier aandacht aan te besteden op Facebook/

Klompenpaden en in Landschapsnieuws. Zelf een reactie plaatsen op 

Facebook/klompenpaden/ kan natuurlijk ook! 

 

  

 

Aan het woord: Nanny de Jong van Bron van Smaak – Kieveen in Loenen  
Op het Loenense Enkenpad vindt u lunchroom en delicatessenzaak 
Bron van Smaak-Kieveen. Eigenaresse Nanny de Jong ontvangt veel 
wandelaars die al meerdere Klompenpaden hebben gelopen: “Ze vinden 
de route geweldig en velen nemen een Italiaanse delicatesse voor thuis 
mee uit het winkeltje. Daarnaast bied ik wandelarrangementen aan: een 
kopje koffie met wat lekkers, de klompenpadfolder en na afloop een kop-
je pomodorisoep met een plankje Italiaanse lekkernijen voor een aan-
trekkelijk bedrag. Dit trekt ook andere mensen, die het Loenense  
Enkenpad gaan wandelen. Veel wandelaars keren terug!” 

mailto:l.saris@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:k.hinkamp@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:marlies.vanloon@landschapsbeheergelderland.nl
http://www.klompenpaden.nl
http://www.facebook.com/klompenpaden/
http://www.bronvansmaak.com/
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 Na vele verzoeken voor het creëren van een rustmogelijkheid op het 

Nudepad, heeft de coördinator van het Nudepad het initiatief geno-

men voor het plaatsen van bankjes. Stouthout heeft de bankjes ont-

worpen en geplaatst, met hulp van twee vrijwilligers. De gemeente 

heeft de bankjes betaald. Na een zoektocht voor een geschikte loca-

tie is het dan eindelijk zover. Geheel passend in het landschap heeft 

het Nudepad nu de veel gevraagde rustpunten en wordt daarmee 

nog aantrekkelijker voor de wandelaars. 

 Tijdens NLdoet (10-11 maart) staken op het Hoeverveldpad en het Oldenallerpad klompenpadvrij-

willigers en WIJPutten samen de handen uit de mouwen om alle houten overstapjes en slootkruisin-

gen van stevig en wandelschoenenproof gaas te voorzien. Ook op het Horsthoekerpad gingen de 

vrijwilligers tijdens NLdoet aan de slag. Ze hebben twee banken geplaatst, deze prachtige rustpun-

ten zijn bij het Bonenburgerpark neergezet. 

 Ook in de media is er belangstelling voor de klompenpadvrijwilligers: RTLlive filmde vrijwilligers van 
het Teisterbantpad vlak voor de opening in februari. De vrijwilligers van het Boereneschpad waren 
in de week voor de opening te zien in een item van Omroep Gelderland. De coördinator van het 
Goilberdingerpad was in april in de radio uitzending van Omroep Gelderland te horen. 

 
 De Klompenpaden zijn opgenomen in de uitgaven van Vist Veluwe waarin de Veluwe gepromoot 

wordt. Een korte beschrijving van het Horsthoekerpad, Eeskooterpad, Oldenallerpad en het Aver-
voorderpad in TO DO nodigt toeristen op de Veluwe uit de Klompenpaden te gaan wandelen. In TO 
INSPIRE staat een artikel over reacties van wandelaars op het Griezeveensepad in Barneveld. De 
uitgaven zijn te krijgen bij VVV’s, verblijfsaccommodaties, musea en attracties.  

 
Agenda 
woensdag 14 juni 2017 Jaarlijkse klompenpadvrijwilligersdag  
zaterdag 13 mei 2017  Opening Plaggenstekerspad 
woensdag 31 mei 2017 Opening 100ste Klompenpad: Jufferpad 

 

 
 

Aan het woord: Wethouder Jos Lamers van de gemeente Rijnwaarden  
“De gemeente Rijnwaarden kiest voor twee nieuwe Klompenpaden om aan te sluiten bij 
een inmiddels landelijk bekende naam. Het is belangrijk dat mensen die op internet gaan 
zoeken naar routes de Klompenpaden bij ons, op het Gelders Eiland aan de rand van 
Nederland, kunnen vinden. Daarnaast staat de stevige structuur van het beheer dat uit-
gevoerd wordt in nauwe samenwerking met vrijwilligers garant voor blijvende kwaliteit 
van de routes.” 

http://www.rtllive.nl/item/10799/wandelen_over_boerenland_het_klompenpad
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2129811/Klompenpaden-veroveren-nu-ook-de-Achterhoek-Berkelland-krijgt-de-98ste

