
  

 
Vrijdag 15 juni is de jaarlijkse Klompenpadenvrijwilligersdag georganiseerd. Honderd vrijwilligers 
waren te gast bij het Wageningse Engpad. Speciaal thema was dit jaar: Biodiversiteit en bijenho-
tels langs de Klompenpaden. 
 
In deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht van de onderwerpen die op deze dag behandeld 
zijn. 
 
1. Algemeen klompenpadnieuws 
Karen Hinkamp opende de bijeenkomst en presenteerde o.a. de nieuw geopende paden van de 
afgelopen tijd en de personele wijzigingen binnen SLG. 
Dagmar Kroezen is sinds januari ons nieuwe aanspreekpunt als het gaat om het concept Klom-
penpaden. Omdat zij fysiek niet aanwezig kon zijn, heeft zij aan de hand van een filmpje ons 
bijgepraat over een aantal recente ontwikkelingen rondom de Klompenpaden.  
 
2. Ervaringen langs de vijf Klompenpaden 
in Heerde door Adrie Hottinga 
Voor het onderwerp ‘Bijenhotels langs de 
Klompenpaden’ heeft Adrie ons aan de hand 
van deze presentatie meegenomen in de erva-
ringen die hij en de vrijwilligers van de Klom-
penpaden in de gemeente Heerde hebben 
opgedaan bij het maken van bijenhotels langs 
de Klompenpaden (zie foto). 
 
3. Bijenhotels waarom en hoe door Bijen-
hotelskopen.nl 
Ook Bianca Pauw van Bijenhotelkopen.nl had 
een inspirerend presentatie over het belang 
van bijenhotels en had ook enkele bijenhotels bij zich. 
 
We hebben de pauze gebruikt om jullie allemaal te bedanken voor het werk wat jullie doen om 
de Klompenpaden te onderhouden. Die waardering hebben we omgezet in een gouden pin die 
we hebben overhandigd aan de coördinator of vervanger. 

 
De pins zijn bij enkele paden al meteen 
uitgedeeld aan de vrijwilligers die ook aan-
wezig waren. Bij het Laaksepad had coör-
dinator Bianca er zelfs een persoonlijk be-
dank-gedichtje bij geschreven (zie foto). 
 
Was er niemand van jullie pad aanwezig, 
dan hebben jullie deze, evenals een nieu-
we schroevendraaier nog tegoed bij een 
volgende jaarbijeenkomst van jullie pad. 
De schroevendraaier is een torx 10, als 
aanvulling op de torx 8 die in de rugzak zit, 
omdat we binnenkort op andere schroeven 
overstappen vanwege gewijzigde ISO nor-
men. 
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https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/2018-06-15-2-presentatie-klompenpadenvrijwilligersbijeenkomst-2018.pdf
https://youtu.be/kZcGqBIC17I
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/2018-06-15-3-Klompenpadeneninsectenhotels-ervaringen-Heerde.pdf
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/2018-06-15-4-Bedrijfspresentatie-BIJENHOTELKOPEN.pdf
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4. Biodiversiteit langs Klompenpaden en daarbuiten door Karen Hinkamp 
Karen Hinkamp  heeft iedereen meegenomen in wat je als groep, of thuis zelf kunt doen om de biodiversiteit in je 
omgeving te verbeteren. Hier een overzicht daarvan met allerlei praktische tips en ideeën. 
 
5. Toelichting op het Wageningse Engpad door Rien Hilhorst 
Voordat we aan de wandeling begonnen heeft Rien, de coördinator van het Wageningse Engpad, verteld over het 
ontstaan van dit unieke gebied met zijn stuwwallen en over de achtergronden van het pad zelf. Deze presentatie 
was een mooie inleiding op de wandeling die daarna volgde. 
 
In zes groepjes zijn we op pad gegaan om het bijzondere landschap rond het Wageningse Engpad te beleven. Bij 

terugkomst hebben we deze zomeravond afgesloten met een borrel op het buitenterras. 

Vrijwilligers van het Wageningse Engpad, dank voor jullie inzet en gastvrijheid op deze vrijwilligersdag. 

 

 

 

 
 

https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/2018-06-15-5-presentatie-biodiversiteit-vrijwilligers-klompenpaden.pdf
https://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/2018-06-15-6-Info-Wageningse-Engpad.pdf

