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Nieuwsbrief Vallei Trail
Deze nieuwsbrief wordt toegezonden aan abonnementhouders, grondeigenaren en andere betrokkenen bij de
Gelderse Vallei Trail. Ook mensen die met een dagkaart hebben gereden en die een mailadres hebben
opgegeven, ontvangen de nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u dit melden via
een email naar info@valleitrail.nl

Vallei Trail weer voorjaarsklaar gemaakt

In het kader van de landelijke vrijwilligersdag NL DOET heeft in Barneveld een groep
vrijwilligers op zaterdag 17 maart het paardenpad Gelderse Vallei Trail opgeknapt. De
mensen hadden zich aangemeld via de website van NL DOET. Onze onderhoudscoördinator
Theo Blom kon de hulp goed gebruiken bij het voorjaarsonderhoud van het pad.
NL DOET is de landelijke vrijwilligersdag van het Oranjefonds. Op 7000 plaatsen in
Nederland zijn op 16 en 17 maart projecten uitgevoerd. Bedrijven en vrijwilligersgroepen
hebben klussen gedaan voor maatschappelijke organisaties. In Barneveld werkten de mensen
die zich bij Vallei Horstee hadden gemeld, mee aan de Vallei Trail. Overhangende takken en
in de weg staande boompjes werden weggesnoeid. Kuilen in het pad werden geëgaliseerd en
waar nodig opgevuld met zand. De bestrating van een inrit bij de Aarderhoeve, die in de natte
winterperiode wat was verzakt, is weer hersteld. Er is veel werk verzet en het paardenpad ligt
weer helemaal klaar voor de ruiters en menners die een buitenrit willen maken.
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Tijdelijke begrazing met schapen op Groot Malckenhorst
Zoals u weet passeert de Vallei Trail ten noorden van de Barneveldse Beek een stuk grasland.
Dit perceel wordt ook wel ‘de golfbaan’ genoemd, naar de functie die het ooit heeft gehad.
Momenteel lopen er op dit stuk grasland schapen. Om ze op het perceel te houden is zijn er
tijdelijke draden gezet als afrastering. Die draden lopen ook over het pad. Er zijn handgrepen
in gemaakt. Als u er door wilt, kunt u even afstappen en de draden open maken. Vergeet niet
om ze na passage weer te sluiten! Om te voorkomen dat u vanuit een ‘galopje’ ineens voor de
draden staat, hebben we vooraf een waarschuwingsbord geplaatst.

Een paar mensen hebben die schrik wel gekregen omdat de schapenhouder de draden er al had
neer gezet voor we er erg in hadden. Gelukkig gaf het geen problemen en hebben deze
mensen (een ruiter en een menner) ons snel gewaarschuwd. De schapen lopen er maar enkele
weken dus binnenkort zullen de draden weer verdwenen zijn.

IJsvogel – Leuke waarneming op Vallei Trail
Vallei Trail gaat door een mooi natuurgebied waar vaak leuke
waarnemingen gedaan worden. Zo hadden we nog
onderstaand berichtje staan van Araminte Bleeker die op 18
september een leuke ervaring had langs de Barneveldse Beek.
Araminte Bleeker: En dan nog een kleine bijdrage voor
de rubriek bijzondere dieren: er vloog laatst een ijsvogel
met me mee over de Barneveldse beek en.. een tijd terug
zwom er een schildpad in de beek.. maar dat leek me niet
helemaal de bedoeling misschien :-).

Heeft u ook iets leuks waargenomen op de Vallei Trail? Stuur een mailtje naar
info@valleitrail.nl

-2-

Gelderse Vallei Trail
Nieuwsbrief 3 – maart 2012
Voorbereidingen voor brug gestart
Zoals bekend is er aan de oostkant van Vallei Trail een brug gepland over de Barneveldse
Beek. Het aanleggen heeft nogal wat voeten in aarde. De constructie van de brug, het
verkrijgen van de vergunning, de manier waarop de fundering en de beschoeiing aangelegd
moest worden, al deze zaken kostten de nodige tijd en bovendien was het lange tijd te nat om
met zwaar materieel in het land te komen. Inmiddels zijn we zo ver dat de fundering van de
brug gereed is. Het werk is op vrijwillige basis uitgevoerd door de familie Van Herwaarden,
de foto geeft hiervan een beeld. De familie Van Herwaarden woont op Groot Malckenhorst,
waar u langs de Vallei Trail regelmatig de Friese paarden in de wei ziet lopen.

Er moet nog het nodige gebeuren (brug over de beek takelen, palen aan het brugdek lassen,
betonplaten leggen, reling maken, etc.). We hebben goede hoop dat in de maand april de brug
gereed komt. Maar helemaal is dit niet te plannen omdat het werk grotendeels door
vrijwilligers uitgevoerd moet worden. We houden u op de hoogte.

Contactgegevens:
Voor algemene vragen over Vallei Trail:
Bij vragen over onderhoud en beheer:
Theo Blom, Tel. 06-13.02.14.83
Bij vragen over abonnementen, vignetten, dagkaarten, etc.
Fleur Lendering
Bij vragen over aanleg en uitbreiding van Vallei Trail:
Hans Veurink, Tel. 06-53.70.10.00
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info@valleitrail.nl
middenfliert@kpnplanet.nl
fleurlendering@hotmail.com
info@valleihorstee.nl

