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Klompenpaden Resultaten 2018
Het nieuwe wandelseizoen is weer van start gegaan.
En de resultaten van de Klompenpaden van vorig jaar
zijn bekend. Aan het eind van 2018 stond de teller op
111 Klompenpaden, waarvan 81 in Gelderland. Deze
81 paden staan garant voor 1.300 km wandelplezier!
In het jaaroverzicht is ook de onmisbare inzet van vrijwilligers opgenomen bij het onderhouden en goed bewandelbaar houden van de Klompenpaden. In 2018
zetten maar liefst 756 Gelderse vrijwilligers zich daarvoor in! Klompenpaden Resultaten 2018 of klik op de
afbeelding.
Nieuwe Klompenpaden
Het netwerk van Klompenpaden groeit nog steeds:
In 2018 kwamen er 6 paden bij. In april het Doddendaelpad (gemeente Beuningen), in mei het
Ugcheler Markepad (gemeente Apeldoorn), in juni het Albapad (gemeente Apeldoorn) en het
Markluiderpad (gemeente Heerde), in juli het Rosandepad (gemeente Renkum) en het nieuwste
pad is het Rijnstrangenpad (gemeente Zevenaar). Dit 14 km lange Klompenpad werd afgelopen
19 oktober geopend en gaat door het buitengebied van Aerdt, Pannerden en Oud-Zevenaar.
Dit jaar is op 12 april het Wiseperpad (gemeente Oldenbroek) feestelijk geopend. Dit is een
rondwandeling van 17 km door het buitengebied van Wezep en Hattemerbroek. Het Wiseperpad
is naast het Vreepad het tweede Klompenpad in de gemeente Oldebroek en sluit aan op het
Assenradepad bij Hattem.
Deze zomer wordt naar verwacht het Eekterpad bij Oosterwolde (gemeente Oldebroek) geopend en er zijn nog vier paden in Gelderland die waarschijnlijk in 2019 zullen openen.
Training werken met de bosmaaier voor Klompenpadenvrijwilligers
Op vrijdag 14 juni (9-16 u) van wordt een Training werken met de bosmaaier gegeven, speciaal
voor de Klompenpadvrijwilligers. Er is plek voor 8 deelnemers. Als bewijs van deelname krijg je
een certificaat. Meer informatie en aanmelding
Klompenpadenvrijwilligersdag
Op vrijdag 14 juni (v.a .17 u) is de jaarlijkse Klompenpadenvrijwilligersdag. Het wordt dit keer
gehouden bij het Loenensche Enkenpad bij Loenen. De locatie is De Groote Modderkolk van
Natuurmonumenten. Meer informatie over tijden en programma volgt.
U kunt zich al wel aanmelden

Deze nieuwsbrief is bestemd
voor Klompenpadenvrijwilligers.
Hiermee informeren wij hen over
ontwikkelingen en nieuws.
Deze nieuwsmail wordt ook
verstuurd naar betrokken
gemeenten en ondernemers.

Cursus wat groeit en bloeit daar in de berm?
Als vrijwilliger van een Klompenpad vraagt u zich wellicht regelmatig af: wat groeit en bloeit daar in de berm? Want hoewel bonte bermen schaars zijn geworden in het landschap, is hier nog steeds een
aanzienlijk deel van de Nederlandse flora te vinden. Waar mensen
de weg of het pad gebruiken, pakken veel insecten de naastgelegen berm: als een groen lint in het landschap waar zowel voedsel,
schuil- en nestgelegenheid te vinden is. Wilt u meer weten over het
belang van bermen voor biodiversiteit? Dan is deze cursus iets voor
u. Wij organiseren deze gratis cursus speciaal voor vrijwilligers van Klompenpaden en Zwerfafvalbrigades op zaterdag 29 juni in de gemeente Brummen.
Meer informatie en aanmelding

Ondernemer aan het woord: Bram Hofman van plattelandswinkel & theeschenkerij et Schuurtje in De Valk

”Et Schuurtje is het startpunt van het Valksche Pad nabij Lunteren dat in 2012
werd geopend. Eigenaren Bram Hofman en zijn vrouw zijn vanaf het allereerste
begin betrokken en verwelkomen vele wandelaars die er een kopje koffie drinken of een lekkernij kopen voor thuis. Bram vertelt: “Wij zagen het Klompenpad
als een verrijking van onze activiteiten. We hadden al een theetuin, parkeergelegenheid en vonden het leuk om mensen mee te laten genieten van onze theetuin en winkel. Er lopen toch snel 4000 mensen per jaar dit Klompenpad. Al komen ze natuurlijk niet allemaal in de winkel. Op zondag wordt er ook veel gewandeld, maar dan is onze winkel gesloten. De meeste wandelaars nemen wel
koffie of thee met wat lekkers en lopen daarna nog een rondje in de winkel. Vaak nemen ze dan nog een streekproduct mee, zoals Remeker kaas, jam of thee.” www.etschuurtje.nl

Landschapsknokker 2019 naar Klompenpadvrijwilliger!
Ruim tweehonderd vrijwilligers klaarden gezamenlijk een grote klus in Ugchelen tijdens de Gelderse Werkdag op 2
maart. De Gelderse Werkdag is een gezamelijke ontmoetings- en werkdag voor alle 324 vrijwilligersgroepen, en dus
ook de Klompenpadenvrijwilligers, die aangesloten zijn bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Tijdens deze
dag is Ineke Jonker, coördinator van het Pelserpad (gemeente Ermelo), uitgeroepen tot
Landschapsknokker 2019.
De Landschapsknokker is een vrijwilliger die zich al langere tijd bijzonder inzet voor het
landschap en het verdient om in het zonnetje gezet te worden. De jury was eensgezind
in haar oordeel: “Ineke Jonker is al 12 jaar actief als coördinator van het Pelserpad. Ze
is een spin in het web. Dankzij haar enthousiasme weet zij grondeigenaren, lokale natuurorganisaties, bedrijven, buurtbewoners en vrijwilligers te motiveren mee te werken
aan het Klompenpad. Samen met een zorginstelling heeft ze met de werkgroepleden
een route-verlenger gerealiseerd. Langs het Pelserpad is Ineke bovendien aan de slag
gegaan met het ontwikkelen van een natuurtuin die voedsel biedt aan wilde bijen.”
Lees het hele artikel op onze website
Klompenpadenbeheerteam
In november 2018 is Saskia Glas het beheerteam komen versterken, als vervanging van Annet Venbrux, die per 30
april afscheid zal nemen. Het huidige Klompenpadenteam wordt nu gevormd door Erik van Eek , Karen Hinkamp,
Rosina Verweij, Marja van der Veen en Saskia Glas. Zij ondersteunen de klompenpadenvrijwilligersgroepen van de
Gelderse Klompenpaden.
Recente routeaanpassingen
Het Leuvenschepad (gemeente Brummen) dat al in 2010 was geopend, is afgelopen maart heropend. De route is
verbeterd; er is minder verharding en nieuw is het stukje over landgoed Den Bosch. Ook is er de mogelijkheid om de
route te verkorten. De vrijwilligers van de Klompenpadwerkgroep hebben frisse nieuwe routebordjes (blauwe klompjes) geplaatst.
Fête de la Nature
Fête de la Nature is het grootste grassroots natuurfestival van Nederland. Tijdens het weekend van 25 & 26 mei
wordt overal in Nederland de natuur, in wilde natuurgebieden en in stadsparken gevierd. In
het weekend van Fête de la Nature kan iedereen een evenement organiseren, van een
speurtocht naar kevers in het bos tot guerrilla gardening of koken met wilde planten. Voor
de Klompenpadenwerkgroepen is dit wellicht een leuke mogelijkheid om een begeleide
wandeling over jullie Klompenpad aan te bieden. Zie Fête de la Nature
Korte berichten

Langs het nieuwe Klompenpad Wiseperpad (gemeente Wezep), zit bij het opstappunt
in Hattem Nagelhout Klompenmakerij. Naast klompen en streekproducten verkopen
ze sinds kort ook het Hattemerbroeker Klompenpad Drankje.


De Waterschapsverkiezingen zijn inmiddels geweest, maar nog leuk om te vermelden
is dat het Waterschap Vallei en Veluwe daarvoor met een billboard langs de A28 bij
Hattemerbroek en met posters langs wegen en in bushaltes, een speciale oproep
gedaan heeft aan de Klompenpadenwandelaars om hun stem uit te brengen.
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Wethouder aan het woord: Wolbert Meijer wethouder bij gemeente Heerde
Wolbert Meijer is sinds mei 2016 wethouder van de gemeente Heerde. In deze gemeente zijn
maar liefst vijf Klompenpaden: het Paddenpad, Horsthoekerpad, Vosbergenpad, Markluiderpad
en het Elsvoorderpad. Wethouder Meijer: “Als gemeente omarmen wij de Klompenpaden. Het is
fantastisch om te zien hoeveel vrijwilligers betrokken zijn bij het onderhoud zoals het maandelijks opruimen van zwerfafval en het verrichten van snoeiwerk. Wij dragen de Klompenpaden
actief uit via Wijzijnheerde.nl. Manager Erica Hottinga organiseert deze zomer weer begeleide
Klompenpadwandelingen met lunch voor toeristen en bewoners. Een mooi initiatief dat wij van
harte ondersteunen! Wat ik zelf het mooiste Klompenpad vind? Misschien wel onze nieuwste
aanwinst: het Markluiderpad vanwege de weidsheid en prachtige vergezichten. Maar elk pad
heeft zijn charme!”
Coördinator aan het woord: Janne van Wijnen van het Nywelepad
Hoe ben je betrokken geraakt bij dit pad? Ik kwam in Nieuwaal (gemeente Zaltbommel)
wonen, sloot mij aan bij het Dorpsplatform Nieuwaal en hoorde van de Klompenpadwerkgroep.
Ik werd coördinator en mocht meteen al het pad feestelijk openen: met clowns en acrobaten en
alle kinderen van de basisschool. Ik doe dit sinds 2015; zolang als ik in dit dorpje woon.
Hoe groot is de groep vrijwilligers van dit pad? We zijn met 9 man/ vrouw. We hebben
allemaal andere kwaliteiten. Juriena is een ervaren Klompenpadloopster, Peter kent de omgeving en de eigenaren als zijn broekzak, Jan beschikt over een flexibele dagindeling dus kan
gemakkelijk snel opereren, Joost is van de stoere klussen. Peter en Jantine zijn net nieuw, de
nadere kennismaking is op handen.
Hoe hebben jullie het beheer/ nalopen verdeeld? We lopen allemaal 2x per jaar. De mannen doen de zwaardere
klussen: als er weer eens een paal met wegwijzers is weggespoeld of door de pony’s omver geschuurd. Onlangs
ontdekten we dat we allemaal dezelfde richting liepen: daar moesten we wat aan doen natuurlijk. Het rugzakje ligt
meestal bij mij. De bedoeling is dat we het aan elkaar doorgeven of bij elkaar ophalen.
Hoe communiceert de groep onderling? Via een groepsapp: ’Nywelepad’ genaamd. Dat werkt super. We komen meestal twee keer per jaar bij elkaar. Een keer een borrel of iets anders is er nog niet van gekomen. Wel is er
altijd koek en taart als we vergaderen.
Heb je nog een leuke anekdote over dit pad? Het pad loopt voor een deel langs de Waal, door de uiterwaarden:
het is altijd spannend of en waar je na een hoog water periode de weggespoelde bewegwijzering terug vindt. En in
de Boterkampen zie je in het voorjaar honderdduizenden kleine kikkertjes in het gras huppen. De eerste keer ben ik
voorzichtig schuifelend verder gelopen en bleek achteraf de route te hebben afgekort; ik was bij het bankje langs het
water gelopen, terwijl het pad nog even rechtdoor gaat en pas verderop naar links buigt.
Wat maakt dit pad zo leuk? Het is werkelijk een prachtig pad. Afwisselend, mooi, spannend: je struint door hoge
brandnetels (als we te laat zijn met maaien) en kikkerbloemen (red. volksnaam voor Fluitekruid), je hoort roofvogels,
je moet omlopen als het water in de Waal weer eens omhoog komt, je balanceert over smalle bruggetjes en eet onderweg een ijsje bij de boer… Bekijk hier het Nywelepad.
Klompenpadenpin
De meesten van jullie hebben inmiddels al de gouden Klompenpaden Pin ontvangen als extra blijk van waardering
van jullie inzet voor de Klompenpaden. Sinds 2018 heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland een samenwerking
met Pins Passion. Pins zijn kleine speldjes die kunnen worden gedragen op een rugzak, jas of cap. Met de aankoop
van de groene Klompenpadenpin steunen wandelaars de instandhouding van onze Klompenpaden. Van elke verkochte groene Klompenpadenpin gaat er € 3,00 naar het onderhoud van de paden.
Vanuit SLG ondersteunen wij dit initiatief van harte. Door het kopen van de groene Klompenpadenpins kunnen wandelaars iets terugdoen en een steentje bijdrage aan het beheer en onderhoud van de paden. Ze worden daarmee Klompenpadbeschermers! De pins zijn te bestellen via: www.pins4you.nl
Agenda
25 & 26 mei
14 juni overdag
14 juni avond
eind juni/begin juli

Fête de la Nature
Training werken met de bosmaaier
Jaarlijkse Klompenpadenvrijwilligersdag
Cursus/inspiratie ochtend bermen
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