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In deze nieuwe uitgave barst het van de nieuwtjes; van leuke wetenswaardigheden, tips en
tricks en geslaagde evenementen. Klompenpaden zijn booming kun je wel stellen. En dat is niet
zo gek. Wandelaars zijn dol op kleine onverharde paadjes dwars door het boerenland en het
verhaal dat erbij hoort. Want dat zou je bijna vergeten.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich in voor het behoud, herstel en de ontwikkeling
van het streekeigen agrarische cultuurlandschap in Gelderland. Indien mogelijk voorzien we delen van de Klompenpaden van landschapselementen die passen bij dat gebied. Daardoor wordt
én het landschap versterkt én krijgt het extra belevingswaarde. Via de routefolder, op de app en
online komen wandelaars van alles te weten over de ecologie en de plaatselijke cultuurhistorie.
En dit alles gebeurt met medewerking van héél veel vrijwilligers die meehelpen bij het uitzetten
en het onderhouden van de routes.
Nieuw: Klompenpaden Pin
Voor de wandelaars van Klompenpaden is iets leuks bedacht. Het bedrijf
Pins4you heeft een Klompenpaden Pin ontwikkeld. De Pins zijn leuk om op
een rugzak, een jas of een cap te dragen en door het kopen van een Klompenpaden Pin, steunt de wandelaar bovendien het onderhoud van de Klompenpaden. Want van elke verkochte Pin gaat € 3 naar het onderhoud van de
Klompenpaden.
We hebben eind maart alle Gelderse verkooppunten van klompenpadfolders aangeschreven
met de vraag of ze de Pins willen verkopen en promoten. Ze hebben een promotiedisplay met
een voorbeeld van een Klompenpad Pin ontvangen en een bestelformulier om Pins in te kopen
via Pins4you. De Klompenpaden Pins zijn vanaf april te koop zijn bij Gelderse verkooppunten
van klompenpadenfolders en via de webshop www.pins4you.nl. Vraag ernaar bij de verkooppunten op jouw Klompenpad!
Speciaal voor vrijwilligers en relaties hebben we een aparte Klompenpaden Pin laten ontwikkelen. Op de jaarlijkse
Klompenpaden vrijwilligersdag op 15 juni (zie verderop)
ontvangen jullie deze speciale Pin, als waardering voor
jullie grote inzet voor de Klompenpaden. Dus, klompen
aan, speld je pin op en gaan!
Ontwikkelingen
De Veluwe staat weer op 1 als de meest populaire binnenlandse vakantiebestemming van Nederland. Vooral fietsers en wandelaars trekken naar de
Veluwe. Ook om de Klompenpaden te lopen! Het netwerk van Klompenpaden wordt steeds groter en groeit nog steeds.

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.

Op 2e Paasdag is er een nieuw Klompenpad geopend in Ugchelen. Twee vrijwilligerswerkgroepen werken nog aan de ontwikkeling van een route in de omgeving van Beekbergen en Oosterhuizen. Met de komst van drie nieuwe Klompenpaden in de gemeente Apeldoorn staat medio
2018 de teller al op 10 en is de gemeente Apeldoorn één van de koplopers op de Veluwe.
Voor de wandelaar zijn hierdoor weer nieuwe stukken cultuurlandschap toegankelijk gemaakt.
Door speciale verbindingsroutes zijn de routes bovendien aan elkaar gekoppeld. Daarmee wordt
ook tegemoet gekomen aan de wensen van de lange-afstandswandelaar.
Maar niet alleen op de Veluwe openen we nieuwe Klompenpaden. Doddendaelpad is de naam
van het eerste Klompenpad in de gemeente Beuningen, door uiterwaarden en over de oeverwal.

Aan het woord: Gerhard Huetink en vriendin Nina van Hotel Restaurant Roerdinkhof in Winterwijk
”We liggen op een gunstige plek, zo halverwege het Achterwooldsepad. Vrijwel
alle wandelaars drinken of eten wel wat. Ons boerderijrestaurant is zeven dagen
per week geopend, ook in de winter. Wandelaars kunnen hier altijd terecht. We
zijn gehuisvest in de Rijksmonumentale gerestaureerde oudste schuur van Nederland. Mensen komen hier graag. En ik ontvang ze ook graag. Het is een fijn
publiek. Een deel van het Klompenpad loopt over mijn boerenland. De wandelaars gaan heel respectvol om met de koeien en kalveren die daar in de wei
lopen. Ik heb nog een nieuwtje: binnenkort gaan we passanten ook massages
aanbieden. Klompen uit, masseren en weer gaan! ” www.roerdinkhof.nl
Het Markluiderpad in Hoorn wordt het vijfde Klompenpad in de gemeente Heerde. Ook het Albapad
en het Rosandepad openen naar verwachting nog voor de zomer.
Op het Wageningse Engpad gaan we na de zomer aan de slag met de ontwikkeling van Klompenpad Kids. Op het Klompenpad Kids kunnen kinderen met hun (groot)ouders er op uit. Al spelend
komen de jonge wandelaars in contact met het landschap en haar geschiedenis.
Al deze ontwikkelingen vormen samen weer een aanwinst voor Gelderland!
Beheer

In de IJsselvallei hebben vrijwilligers de taak op zich genomen om extra te gaan maaien op de (voormalige)
schouwpaden op de vijf Klompenpaden van Voorst en het Klompenmakerspad. Voorheen was dit de verantwoordelijkheid van het Waterschap. De vrijwilligers krijgen in april een training. Tijdens die dag wordt de klepelmaaier met aanhanger, gefinancierd door het Waterschap, aan de vrijwilligers overgedragen.


De actie ‘Sponsor een bankje op één van de Klompenpaden’ heeft geresulteerd in vijf bankjes op verschillende paden. De gemeente Apeldoorn vond de sponsoractie een aanleiding om een bankje te doneren op het
Kopermolenpad. Deze bank is inmiddels gerealiseerd en er komt hier nog een tweede bank. Niet op alle paden werd voldoende gedoneerd voor een compleet bankje, maar op het Batouwepad heeft de gemeente Buren het bedrag aangevuld. De gemeente Culemborg legt het resterende bedrag bij op het Kuilenburgerpad.
De gemeente Zutphen heeft een bankje toegezegd op het Leestensche Broekpad,
zodat ook hier wandelaars lekker kunnen zitten tijdens hun wandeling.



Dankzij een samenwerking van de klompenpadvrijwilligers en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging komen er langs vijf Klompenpaden in de gemeente Heerde insectenhotels. Langs het Vosbergenpad zijn ook een paar stroken stinzenplanten geplant. Op 20 april is de feestelijke opening van de bijenhotels. Een mooie combinatie
van Klompenpaden en inzet voor biodiversiteit!

Routeaanpassingen
Naast de ontwikkeling van nieuwe Klompenpaden, gebeurt er een heleboel op bestaande Klompenpaden. In Ede
wilde zorginstelling ‘s Heeren Loo, locatie De Hartenberg, graag haar koffiehuis aansluiten op de nabijgelegen Klompenpaden. Er is een verlenger gemaakt op het Eeskooterpad en het Beek- en Bultpad. Deze zijn ook zelfstandig te
bewandelen vanaf een nieuw opstappunt.
Het Leidschehoevenpad heeft een nieuw startpunt, bij Natuurbeleving Leidsche Hoeven
en de nieuwe schaapskooi. Door het nieuwe startpunt is het Leidschehoevenpad 2 km
langer geworden en loopt dit nieuwe stukje pad door een nog te ontwikkelen natuurgebied, dat landgoed Mariënwaerdt en natuurgebied de Regulieren met elkaar verbindt.
Het Kandiapad in Groessen heeft nu een routeverkorter, die loopt over het kerkpad
Groessen. Het Huinerpad is langer geworden, ook is er een aanlooproute gecreëerd. De
routeverkorter is verbeterd, deze loopt niet meer over het fietspad.
Een van de oudste Klompenpaden is het Paddenpad in Wapenveld. Door de aanleg van
een Hoogwatergeul, een overlaat bij hoge waterstanden, moest de route worden verlegd.
De nieuwe route loopt straks over de dijk vanwaar je op de nieuwe natuurbeschermingszone kijkt. Kortom: een oud pad in een nieuw jasje dat meer dan de moeite waard is!
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Aan het woord: Joost van Oostrum, burgemeester van Berkelland en voorzitter raad van toezicht SLG
“Het mooie aan Klompenpaden vind ik de lokale betrokkenheid. In mijn functie als burgemeester
van de gemeente Berkelland draag ik de Klompenpaden nogal eens aan als schoolvoorbeeld van
burgerparticipatie. Mijn tuin grenst aan het Boereneschpad. Vrijwel dagelijks zie ik wandelaars
voorbij komen die genieten van dit prachtige Klompenpad. Maandelijks is er een groep vrijwilligers
in de weer die het pad netjes en begaanbaar houden. De combinatie van landschappelijke beleving en lokale betrokkenheid is uniek.“
Klompenpadenteam
Sinds begin dit jaar heeft Dagmar Kroezen het stokje overgenomen van Barbara Hine. Het is haar taak om scherp
toe te zien op de kwaliteit van de routes en het merk Klompenpaden. Het is aan Dagmar om de Klompenpaden nog
meer op de kaart te zetten én verder door te ontwikkelen, met o.a. Kids, Food en XL routes.
Ook binnen het klompenpadenbeheerteam zijn er wat wisselingen. Marlies van Loon en Liny Saris hebben, na lange
tijd bij SLG gewerkt te hebben, onze stichting verlaten. Saskia Bemer richt zich na haar zwangerschapsverlof volledig op andere werkzaamheden binnen SLG. Het klompenpadenteam is aangevuld met twee nieuwe krachten, namelijk Rosina Verweij en Marja van der Veen. Samen met Erik van Eek, Annet Venbrux en Karen Hinkamp ondersteunen zij de klompenpadenvrijwilligersgroepen en zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt.
Korte berichten

Zet alvast 15 juni in je agenda voor de jaarlijkse Klompenpaden vrijwilligersdag, vanaf
17 u. De locatie wordt nog bepaald en de uitnodiging met het programma volgt.


In het voorjaarsnummer van Wandelmagazine (nu te koop) is een special over de
Klompenpaden opgenomen. Zes pagina’s aandacht voor de Klompenpaden in Gelderland en Utrecht. Alle Klompenpaden staan nu ook op www.wandelmagazine.nu.



De Klompenpaden zijn net als vorig jaar opgenomen in de uitgaven van Vist Veluwe
waarin de Veluwe gepromoot wordt. Een korte beschrijving van het Fliertpad, Horsthoekerpad, Meulunterenpad en Norderpad in TO GUIDE nodigt toeristen op de Veluwe uit de Klompenpaden te gaan wandelen. In TO INSPIRE worden de Klompenpaden rondom Apeldoorn uitgelicht. De uitgaven zijn te krijgen bij VVV’s, verblijfsaccommodaties, musea en attracties.



Elf Klompenpaden zijn opgenomen in het boek Parels van de Edese landschappen, dat is gemaakt op initiatief van SLG en gemeente Ede. De vijf landschapstypen in het vrij toegankelijke buitengebied van de gemeente Ede worden beschreven en zichtbaar gemaakt met mooie foto’s. Meer lezen?



Lees twee blogs waarin de Klompenpaden-app wordt beschreven, met positieve beoordeling!
Wanda wandelt en Terello, beste wandelapps
Sem, 12-jarige klompenpadvrijwilliger op het Laaksepad
Het Laaksepad heeft enthousiaste vrijwilligers, maar één van hen springt er uit. Coördinator
Bianca ter Rahé wil hem graag aan u voorstellen. Sem de Jong is waarschijnlijk één van de
jongste vrijwilligers en gaat graag op pad om alle rommel op te ruimen. Sem is 12 jaar en
altijd enthousiast om te helpen met klusjes rond het huis. Ook tijdens zijn taak om het Klompenpad op te ruimen is hij heel gedreven en laat geen klein stukje afval liggen. Sem vindt dat
mensen tijdens het wandelen vaker afvalzakjes mee moeten nemen, zodat zij hun rommel
mee kunnen nemen naar huis of in een daarvoor bestemde afvalbak kunnen gooien. Sem
heeft ook al ontdekt dat veel rommel achter gelaten wordt door jongeren, voornamelijk bij de
bankjes op de route.
Voor coördinator Bianca is het een heerlijk gevoel, dat er ook jongeren zijn die de natuur
waarderen, zodat het onderhoud voor de toekomst ook gewaarborgd is.

Agenda
16-22 april 2018
20 april 2018
9 juni 2018
15 juni 2018
2 juli 2018

Week van de teek
Opening bijenhotels langs 5 Klompenpaden Heerde
Opening Markluiderpad
Jaarlijkse Klompenpaden vrijwilligersdag
Opening Rosandepad
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