
  

 
Vrijwilligersbijeenkomst 14 juni 2017 
De jaarlijkse bijeenkomst voor klompen-
padenvrijwilligers is dit jaar georganiseerd 
in het Land van Maas en Waal. Zo’n 60 
vrijwilligers en de klompenpaden-
medewerkers van SLG waren te gast bij 
het Tremelepad en Lauwsepad.  
Het was een gezellige en informatieve 
avond. Na het plenaire gedeelte op boer-
derij De Dalenshof in Beneden-Leeuwen 
was er gelegenheid voor het  
oefenen met de zeis en een ruwterrein-
maaier. Het programma werd afgesloten 
met een wandeling over een deel van het 
Tremelepad onder leiding van gidsen en 
een borrel. 
 
Tijdens de broodmaaltijd met soep vertelde 
Barbara Hine van SLG over de actuele  
zaken bij de ontwikkeling van Klompenpa-
den. Zo zijn er pdf’s van de flyers van de 
twee Foodwalks aan de klompenpaden-
website gekoppeld, de andere twee Gel-
derse volgen zeer binnenkort. Nieuw in 

ontwikkeling is het eerste Klompenpad XL van zo’n 30 kilometer, het Nederrijnpad. 
De Klompenpaden-app wordt dit jaar aangepast en er is een boekje uitgebracht met de 
50 nieuwe Klompenpaden. Het 101-ste Klompenpad is inmiddels alweer geopend. Kort-
om: een heleboel ontwikkelingen. Zonder de hulp van vrijwilligers was dit allemaal niet 
gelukt! 
 
Tips en trucs voor beheer 
Erik van Eek, bij SLG verantwoordelijk voor beheer van geopende paden, vertelde over 
de ervaringen met beheer. Op basis van ervaringen van verschillende groepen kwamen 
een aantal tips en trucs naar voren, zoals: 
 
 Coördinatoren en andere vrijwilligers kunnen ook zelf reageren op het Gasten-

boek op de klompenpadensite. Maak je daarvoor kenbaar met: ‘vrijwilliger van het 
…pad’. Uitgangspunten zijn: altijd vriendelijk reageren, problemen erkennen en 
niet te verdedigend reageren. 

 
 Via de website komen ook reacties binnen via het contactformulier. Op deze  

specifieke vragen en aanbevelingen reageren de beheerders van SLG altijd.  
Coördinatoren worden hiervan op de hoogte gesteld zodat ze weten wat er speelt. 

 
 Grondeigenaren die vrijwillig meewerken zijn de kroonjuwelen van het klompen-

padengebeuren. Goed contact met hen is belangrijk. 
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 Het inleveren van zwerfafval langs het Klompenpad mag geen geld kosten bij de gemeente. Mocht 

dit toch het geval zijn, neem dan contact op met de beheerder. 
 
 Als zwerfafval op bepaalde plekken een hardnekkig probleem is, neem dan ook contact op.  

Dan zullen de beheerders van SLG samen met de gemeente kijken wat er mogelijk is. Dat geldt ook 
voor andere specifieke zaken, bijvoorbeeld door werkzaamheden. 

 
 Een tip van een vrijwilliger aan andere vrijwilligers: Stuur reviews op de klompenpadensite door 

naar grondeigenaren, zodat ook zij weten wat er speelt. De meeste reacties zijn positief, dus dat is 
prettig te vernemen. 

 
 Het lijkt erop dat er dit jaar een wespenplaag komt. Wees dus voorzichtig bij het onderhoud van de 

paden en het nalopen. 
 
 
Maaien: tips en mogelijkheden 
Het maaien van de Klompenpaden is in eerste instantie geregeld met de grondeige-
naren als onderdeel van de openstellingsafspraken. In sommige gevallen waarin de 
eigenaar dat niet of onvoldoende kan, is er een afspraak gemaakt me de lokale werk-
groep. Daarnaast is er de klompenpadenmaaibrigade. Deze bestaat uit twee hiervoor 
speciaal opgeleide vrijwilligers. De mogelijkheden voor maaibeheer zijn te lezen in 
deze maaikaart. 

 
 

Opening 99ste Klompenpad 
In Hoenderloo is op 13 mei het 99ste Klompenpad, het Plaggenstekerspad, geopend. 
 
Opening 100ste Klompenpad 
Op woensdag 31 mei is het 100ste Klompenpad, het Jufferpad in Renswoude, feestelijk geopend met een 
bosnimf, juffers en workshops. Er waren vele belangstellenden, waaronder zelfs buitenlandse gasten uit 
de Baltische Staten die op werkbezoek waren. Aanwezigen konden deelnemen aan workshops, zoals een 
insectenhotel bouwen en maaien met de zeis. Ook werd het boek ‘50 nieuwe Klompenpaden’ gepresen-
teerd. 
 
 
 
 
 

 

Aan het woord: Rianne Schuijl en Maurice van Wijk, eigenaren van      
Restaurant de Krim in Hoenderloo 
Bij Activiteiten Restaurant de Krim in Hoenderloo is het 99ste Klompenpad, het 
Plaggenstekerspad, geopend. Nog voor de officiële opening hadden een flink 
aantal mensen het pad al gelopen. Wij van Activiteiten Restaurant de Krim zijn 
het start- en finishpunt en gaan om 10.00 uur open. De parkeerplaats staat op 
mooie dagen al vanaf 07.00 uur goed gevuld met mensen die dit prachtige pad 
willen lopen. Na afloop komen mensen bij ons genieten van een heerlijke lunch 
en/of spelen nog één van de activiteiten op ons terrein. Kortom, het Klompen-
pad is een groot succes!  

http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/2017-07-17-maainstructie-en-zoekkaart.pdf
http://klompenpaden.nl/klompenpad/plaggenstekerspad/
http://klompenpaden.nl/klompenpad/jufferpad/
http://klompenpaden.nl/klompenpad/plaggenstekerspad/


3 

 

Nieuw: Boek 50 nieuwe Klompenpaden 
Tijdens de opening van het 100ste Klompenpad is ook het 
boek ’50 nieuwe Klompenpaden’ verschenen. Het is het ver-
volgdeel op het boek ’50 Klompenpaden’ dat in 2015 ver-
scheen. In het eerste deel komen de eerste vijftig gerealiseer-
de wandelpaden door het agrarische cultuurlandschap van 
Gelderland en Utrecht aan bod. In het tweede deel dus de 
overige Klompenpaden, tot en met het 100ste Klompenpad. 
 
Naast auteur en samensteller Wim Huijser schreven dit keer 
meerdere landschapscolumnisten mee. Fotograaf Willem van 
Leuveren maakte opnieuw alle foto’s. Deze impressies van 
Klompenpaden zijn aangevuld met gedichten. Daarmee is 50 

nieuwe Klompenpaden – behalve het verslag van 50 tochten door het agrarisch cultuurlandschap van 
Gelderland en Utrecht – opnieuw een ongedwongen ontdekkingsreis door het landschap van de literatuur, 
de kunst en het culinaire genot. 
Samenstelling en redactie: Wim Huijser en Harry Harsema, Uitgeverij Blauwdruk. 
Prijs: € 15,00. ISBN 978-94-92474-10-0. Verkrijgbaar in de boekhandel en bij Uitgeverij Blauwdruk. 
 
Sponsor een bankje 
De actie ‘Sponsor een bankje op één van 
de Klompenpaden!’ is in gang gezet.  
Nu is het een kwestie van sponsorgeld  
binnenhalen voor de paden die aan de ac-
tie meedoen. Daarom wordt iedereen via 
deze link van harte uitgenodigd om een 
bijdrage te doen aan één van de volgende 
Klompenpaden: 
 Batouwepad in Lienden 
 Engelroderpad in Beusichem 
 Kopermolenpad in Wenum Wiesel 
 Kuilenburgerpad in Culemborg 
 Leestensche Broekpad in Zutphen 
 Marspad in Kesteren 
 Niebroekerpad in Nijbroek 
 Rijnweidepad in Spijk 
 Tremelepad in Dreumel 
 
De actie staat in de SLG-nieuwsmail, Land-
schapsnieuws zomer, op de SLG- en de 
Klompenpadenwebsite, op Facebook/ 
Klompenpaden en wordt er getwitterd (https://twitter.com/SLGelderland)  over de actie met 
#klompenpaden: 

Help de actie succesvol te maken en deel, stuur door en vertel er over! 
 

 

 
 

Aan het woord: Burgemeester J. de Boer van de gemeente Buren  
 
"Geef ons de vijf! Deze kreet gaat voor Buren op als het gaat om het aantal Klompenpaden. 
Momenteel kunnen inwoners en bezoekers reeds genieten van vier paden, maar er zijn 
plannen voor een vijfde pad. Ik vind de Klompenpaden een verruiming van ons recreatieve 
assortiment, als gemeente moet je er een paar op voorraad hebben." 
 

http://landschapsbeheergelderland.nl/sponsor-bank-op-favoriete-klompenpad/
http://landschapsbeheergelderland.nl/sponsor-bank-op-favoriete-klompenpad/
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Landschapsnieuws-zomer-2017_web.pdf
http://landschapsbeheergelderland.nl/wp-content/uploads/Landschapsnieuws-zomer-2017_web.pdf
https://www.facebook.com/klompenpaden
https://www.facebook.com/klompenpaden
https://twitter.com/SLGelderland


4 

Korte berichten 
 Het klompenpadenteam van SLG is uitgebreid met Annet Venbrux. Samen met Karen Hinkamp, 

Saskia Bemer, Marlies van Loon en Liny Saris ondersteunt zij de klompenpadenvrijwilligersgroepen 

in Gelderland. De coördinatoren van de betreffende groepen zijn via de mail geïnformeerd over wie 

hun beheercontactpersoon is. 

 Oproep: Vrijwilliger gezocht voor het gereedschapsdepot.  

Bent u handig met gereedschappen en vindt u het leuk contact 

te hebben met vrijwilligers? Het gereedschapsteam (twee pro-

fessionals en twee vrijwilligers) zoekt versterking! SLG leent 

jaarlijks honderden stukken handgereedschap uit aan de aange-

sloten vrijwilligersgroepen vanuit de pas vernieuwde gereed-

schapsloods bij het kantoor in Rozendaal bij Velp.  

 Provincie Gelderland organiseert op vrijdag 3 november een dag voor vrijwilligers die in natuur en 

landschap actief zijn. Meer info op: https://www.gelderland.nl/Evenementen/Gelderse-

biodiversiteitsdag.html. 

 Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. Dit 

jaar organiseren de provinciale Landschapsbeheerorganisaties de Natuurwerkdag voor de 17e keer 

op ruim 520 locaties door heel Nederland. Het is gezond, leuk en gezellig om buiten aan het werk te 

gaan tijdens de grootste vrijwilligersdag in het groen; zagen, snoeien en meer. Kijk op 

www.natuurwerkdag.nl voor een buitenlocatie in de buurt en om aan te melden. Op veel locaties 

worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het hele gezin kan meedoen. 

 
Agenda 
 
zaterdag 22 juli 2017  Cursus maaien met de zeis in Sinderen, Achterhoek 
zaterdag 2 september 2017 Cursus sinusbeheer: insectvriendelijk maaibeheer van hooilandjes 
zaterdag 2 september 2017 Zeis maaien op de Padd’ndag, Wapenvelds Kampioenschap zeisen 
zaterdag 23 september 2017 Opening Klarenbeeksepad, gemeente Apeldoorn 
vrijdag 29 september 2017 Opening Elsvoorderpad, gemeente Heerde 
zaterdag 30 september 2017 Opening Achterwooldsepad, gemeente Winterswijk 
zaterdag 7 oktober 2017 Coördinatorenbijeenkomst 2017 
27 en 31 oktober 2017 Cursus veldhulpverlening 
zaterdag 4 november 2017 Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersdag in het groen 

 
 

 

 
 

mailto:a.venbrux@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:k.hinkamp@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:marlies.vanloon@landschapsbeheergelderland.nl
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https://www.gelderland.nl/Evenementen/Gelderse-biodiversiteitsdag.html
https://www.gelderland.nl/Evenementen/Gelderse-biodiversiteitsdag.html
https://www.natuurwerkdag.nl/index-home.php
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/cursus-maaien-zeis-3/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/cursus-sinusbeheer-insectvriendelijk-maaibeheer-hooilandjes/
http://landschapsbeheergelderland.nl/agenda/wk-zeis-maaien-op-paddndag/
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