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Bericht van het klompenpadenbeheerteam

Speciaal voor klompenpadvrijwilligers organiseert SLG de inspiratieochtend: ‘Wat groeit en bloeit daar

in de berm, op de dijk of langs de slootkant?’ Op zaterdag 4 juni maken we een wandeling van 3 km

over het Nudepad bij Wageningen. We besteden aandacht aan het belang van bermen voor

biodiversiteit. Ook leer je hoe je inheemse planten, struiken en bomen kunt herkennen. De

inspiratieochtend is onderdeel van het cursusprogramma voor vrijwilligers.

 

Onze nieuwe SLG-collega Robbert-Jan Jonker is onderdeel van het klompenpadenbeheerteam, verder

bestaande uit Bo, Danja, Lotte, Rosina, Saskia en Erik. Bas heeft een andere baan gevonden. Heb je

een vraag, neem dan contact op met de beheerder van jullie Klompenpad.

Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst Klompenpaden
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Op vrijdag 24 juni organiseert SLG een bijeenkomst speciaal voor alle vrijwilligers van de

Klompenpaden in Gelderland. In 2020 en 2021 kon deze vanwege corona-maatregelen niet door

gaan. Dit jaar wordt de bijeenkomst gehouden bij het Kopermolenpad te Wenum (ten noorden van

Apeldoorn). Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid voor ontmoeten, een maaltijd van brood &

soep, een informatief programma en afsluitend een korte wandeling onder begeleiding van de

vrijwilligers van het Kopermolenpad. Meld je nu aan!

 

Aanmelden via nieuw relatiebeheersysteem

Bij SLG maken wij dit jaar de omschakeling naar een relatiebeheersysteem. Deze automatisering

maakt het voor ons makkelijker om alle gegevens bij te houden. Aanmelden voor de

vrijwilligersbijeenkomst en de inspiratieochtend gaat per persoon via het nieuwe

relatiebeheersysteem. Om je aan te melden, maak je eerst éénmalig een account aan, dat kan via de

knop “account aanmaken”. Heb je eenmaal een account aangemaakt, dan gaat het registreren voor

een volgende bijeenkomst of cursus heel makkelijk, door te klikken op de knop “registreer”. Het is

vanaf nu ook mogelijk om je via dit account af te melden voor een cursus, mocht dit nodig zijn.

 

Lukt het je niet om een account aan te maken of te registeren, neem dan contact op met Hella

Flikweert, h.flikweert@landschapsbeheergelderland.nl of 026-3537444. Zij kan dan de benodigde

stappen samen met jou doorlopen.

Nieuwe Klompenpaden
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De Klompenpaden blijven onverminderd populair, ook nu corona wat meer op de achtergrond raakt.

In de jaarcijfers van 2021 is te zien dat de stijging van het aantal wandelaars nog steeds doorzet.

Ruim 1,8 miljoen wandelingen zijn er vorig jaar gemaakt op de -toen- 134 Klompenpaden in Utrecht

en Gelderland. Een mijlpaal was de opening van het 100e Klompenpad in Gelderland in Alphen aan de

Maas. Er komen nog steeds nieuwe Klompenpaden bij, in de afgelopen maanden openden deze paden

in Gelderland:

13 mei: Niebroekerpad KIDS (Nijbroek)

19 maart: Loarns Enkenpad (Laren) 

5 maart: Hiensepad (Dodewaard)

23 februari: Eertbeeckse Beekpad (Eerbeek)

28 januari: Laaksepad KIDS (Hoevelaken)

 

Reacties uit het gastenboek:

Marielle & Mark op het Loarns Enkenpad: “Afgelopen zaterdag, zonnige dag en 22 km door het

prachtige landschap van Laren gelopen. We hebben er al veel gelopen en deze is een echte aanrader!

Onderweg kwam één van de boeren, waar we over zijn land mochten lopen, toch even vragen hoe we

het vonden en 'wat voor mensen dit pad lopen', heerlijk gesprek gehad….en dank voor alle boeren en

vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.”

 

Jacco op het Hiensepad: “Een mooi en afwisselend Klompenpad. Prachtige natuur: de vele vogels bij

waterplassen, het frisse groen wat overal nu tevoorschijn komt en de verlenging is zeker de moeite

waard met z’n avontuurlijke stammetjes. Goed bewegwijzerd. Dank maar weer!”

Eikenprocessierups waarschuwingsborden

Het seizoen van de eikenprocessierups is weer aangebroken. Wanneer er langs een Klompenpad route
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eikenprocessierupsen zijn waargenomen, kan bij het startpaneel en het opstappaneel een

waarschuwingsbord (A5 formaat) opgehangen worden. Zo zijn de wandelaars van te voren

geïnformeerd en kunnen ze zelf besluiten of ze wel of niet gaan wandelen.

Bij de betreffende paden op www.klompenpaden.nl staat de algemene melding: Houd in het seizoen

rekening met teken en eikenprocessierupsen. We passen de route niet tijdelijk aan of we geven geen

alternatieve route aan, ook niet in de app of op de website, omdat het niet bij te houden is voor alle

paden. Het markeren met lint van de betreffende bomen is in principe de plicht van de grondeigenaar.

 

Aan het einde van het seizoen van de eikenprocessierups, in september, kunnen de borden weer

weggehaald worden. De groep bewaart ze tot volgend jaar. Hebben jullie nog geen

waarschuwingsborden en heb je ze wel nodig, neem dan contact op met de beheerder van jullie

Klompenpad.

Klompenpadenapp vernieuwd

De Klompenpaden app is vernieuwd! De eisen vanuit de appstores van Google en Apple en steeds

nieuwere besturingssystemen op telefoons, maakten een vernieuwing technisch noodzakelijk. We

hebben door dezelfde appbouwer een vergelijkbare app laten ontwerpen. Naast de noodzakelijke

wijzigingen hebben we ook wensen van wandelaars doorgevoerd in de nieuwe app. Bij de overgang

naar de nieuwe versie doen zich wat opstartproblemen voor, maar we proberen dit zo soepel mogelijk

te laten verlopen. Op klompenpaden.nl vind je de meest gestelde vragen en de antwoorden. 

Ps: de Klompenpaden app is volgens Plusonline één van de 5 leukste wandelapps!

Regionale wandelroutenetwerken
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“De circa vijftig Klompenpaden op en rondom de Veluwe vormen een zeer belangrijk onderdeel van

het wandelroutenetwerk dat we momenteel ontwikkelen”, aldus Routebureau Veluwe. In vier regio’s in

Gelderland is een wandelnetwerk ontstaan of in ontwikkeling. SLG heeft regelmatig contact met de

regionale Routebureaus over de integratie van de Klompenpaden in de regionale wandelnetwerken.

Het doel van de wandelnetwerken is:

-verbeterde vindbaarheid van allerlei soorten wandelingen in Gelderland; 

-de mogelijkheid van knooppunten lopen;

-het uniform bewegwijzeren van alle routes, ook men- en ruiterpaden, fietsroutes en

mountainbikeroutes. 

 

Afspraken met de Routebureaus over de Klompenpaden:

-de Klompenpaden blijven herkenbaar aan de gekleurde bewegwijzeringsplaatjes met de twee

klompjes en blijven zelfstandig te bewandelen routes

-bij integratie van bestaande Klompenpaden in een nieuw routenetwerk wordt door de Routebureaus

aan grondeigenaren om expliciete medewerking gevraagd. 

-het verboden-voor-hondenbeleid is zichtbaar voor wandelaars van het routenetwerk (langs de paden

en in al de communicatiemiddelen van de netwerken).

De dagelijkse zorg voor het in stand houden van de Klompenpaden is ongewijzigd. Alle meldingen van

wandelaars en vrijwilligers lopen via het beheerteam bij SLG. De integratie van het Klompenpad in

het wandelnetwerk vraagt om afstemming, bijvoorbeeld over bewegwijzeringspalen en knooppunten.

Zijn er bij jullie pad vragen of specifieke issues, laat dit weten aan je contactpersoon van het

beheerteam.

Aan het woord: Gerard Lubbers, vrijwilliger



Gerard Lubbers is vrijwilliger van het Reckense Markepad, het Klompenpad in Rekken dat opende in

2021. Van beroep is hij ecologisch adviseur in natuur en landschap, maar ook in zijn vrije tijd is

Gerard heel actief in het landschap. Hij monitort flora en fauna langs rivier de Berkel en is

initiatiefnemer van de Marke Rekken.

 

Hoe ben je betrokken geraakt bij het Klompenpad?

Drie jaar geleden startte de ontwikkeling van het Klompenpad. Gerard: “Het leek me leuk om mee te

doen, ik wilde de route graag langs de Berkel laten lopen. De Berkel ligt in een fraai beekdal met

mooie natuurlijke oevers, bosjes en landschapselementen. Door betrokken te zijn bij de ontwikkeling

van het Klompenpad, kon ik aangeven waar de route wel en waar beter niet kan lopen. Kwetsbare

delen wil je soms sparen, andere delen van de Berkel zijn juist prachtig om te laten zien. We moeten

zoeken naar wegen om natuur samen te laten gaan met andere ontwikkelingen, juist door informatie

te delen. Het Klompenpad is een manier om mensen het landschap te laten beleven.”

 

Wat is de Marke Rekken?

Gerard is aanspreekpunt binnen de Klompenpadwerkgroep voor het deel van de route langs de

Berkel. Samen met een tiental andere vrijwilligers van de Marke Rekken zorgt hij voor de

onderhoudswerkzaamheden op de gronden van Waterschap Rijn en IJssel. Ze maaien en zorgen voor

begrazing met paarden. In het winterseizoen snoeien ze de wilgen en zwarte elzen op de oevers. Een

marke was in de middeleeuwen een collectief van grotere boeren die gezamenlijk het beheer en

gebruik van hun gemeenschappelijke gronden reguleerden. Tegenwoordig is het een samenwerking

van inwoners die het beheer van het landschap samen ter hand neemt.

https://klompenpaden.nl/klompenpad/reckense-markepad/


Landschapsfietsroute: Heufse IJsselvalleiroute

Eind 2022 bestaan de Klompenpaden twintig jaar. We zijn in die jaren uitgegroeid tot een kwalitatief

hoogwaardig wandelroutemerk, dat door wandelaars enorm wordt gewaardeerd. Het succes schuilt in

de meer dan 1400 vrijwilligers, die het hele jaar in de weer zijn, om ervoor te zorgen dat elk pad er

goed verzorgd bij ligt. 

 

Toen we begonnen in 2002 was het doel, naast het beschermen en beheren, ook het toegankelijk én

beleefbaar maken van het streekeigen landschap. Dat is nog steeds onze missie. We werken altijd

samen met bewoners, vrijwilligers en overheden.

 

In april is de Heufse IJsselvalleiroute geopend, geen Klompenpad maar een landschapsfietsroute: een

andere vorm van landschapsbeleving. Ook deze route is ontwikkeld met vrijwilligers, de

bewegwijzering is gedaan door Routebureau Veluwe. Foto Jolanda van Velzen

Een patrijs gezien op het Klompenpad?
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De patrijs hoort bij Nederland, helaas zien we deze prachtige vogel steeds minder. Vrijwillige

patrijzentellers brengen in beeld waar de patrijs nog voorkomt. Er zijn in Gelderland 265

patrijzentellers en 352 telgebieden. De vrijwilligers kijken ook waar maatregelen genomen kunnen

worden, om op de juiste plek broedgelegenheid, dekking en voedsel te creëren, bijvoorbeeld door de

aanleg van een kruidenrijke akkerrand.

Kom je een patrijs tegen op het Klompenpad, dan help je de patrijs door de waarneming door te

geven. Mail het aantal, de datum, tijdstip en de locatie (liefst coördinaten) naar de

boerenlandvogelcoördinator van SLG. Zij zoekt op in welk telgebied je waarneming was en geeft de

informatie door aan de lokale patrijzenteller. Samen kunnen we de patrijs nog beter beschermen.

Klaas op Klompen
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In het tv-programma Klaas op Klompen ontdekte Klaas Drupsteen dit voorjaar al wandelend door

bossen, over paadjes en langs beekjes de mooiste Klompenpaden van Gelderland. Onder het genot

van het prachtige Gelderse landschap ontmoet Klaas Drupsteen andere wandelaars en bewondert hij

de hoogtepunten die hij op de paden tegenkomt. Hij trekt naar Ermelo, Rekken, Elburg, Oosterbeek,

Stokkum en Alphen aan de Maas. 

De serie is een succes, wij zijn in gesprek met Omroep Gelderland om nog een reeks op te nemen,

want er zijn natuurlijk nog veel meer mooie Klompenpaden in Gelderland! Heb je het gemist, de

afleveringen zijn terug te kijken op Omroep Gelderland.

Klompenpaden Gelderland duurzaam onderhouden

Grondeigenaren houden in principe hun deel van het Klompenpad toegankelijk. In sommige gevallen

is er gekozen voor een andere oplossing en doet iemand uit de vrijwilligersgroep het maaiwerk. Dit

kan met één van de zes ruwterreinmaaiers, die verspreid over de provincie staan of met de mobiele

klepelmaaier. Een andere aanpak is het onderhoud door vrijwilligers met een bosmaaier. 

Dit voorjaar hebben wij vijftig Husqvarna accu-bosmaaiers kunnen uitlenen aan

klompenpadvrijwilligers van verschillende paden. Hiermee zetten we een stap in het terugdringen van

onze CO2 uitstoot.

 

Belangrijke factor is het welzijn en werkplezier van de vrijwilligers: de accu-machines produceren

namelijk minder herrie en geen uitstoot. Zo kunnen jullie dus schoner en geluidsarmer werken. 

Samen met de vaste leverancier Wolfswinkel, hebben we bepaald wat de beste machine- en accu-

oplossing is. In het landschap is het niet vanzelfsprekend dat je de accu kan opladen. Met de gekozen
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combinatie van machine, accu- en snellader hebben we de optimale balans gevonden voor de

vrijwilligers.
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