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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

Kans op drijvend maaisel bij de Voorde
Het waterschap is rond 1 september de oevers van de Barneveldse Beek aan het maaien. Dat
gebeurt met een maaiboot en de gemaaide plantenresten komen in de beek terecht. Ze drijven
dan mee met de stroom en worden er op bepaalde plaatsen weer uit gehaald, meestal bij een
brug of stuw. Omdat er bij de Voorde een aantal palen in de beek staan en de bodem er
ondieper is, kunnen er drijvende plantenresten blijven steken. Daardoor is de Voorde minder
goed begaanbaar. Voor ruiters gaat het meestal nog wel, maar met de menkar wordt het lastig.
Houd dus goed in de gaten of het water voldoende schoon is als je de Voorde in rijdt. Als je
blijft steken in de plantenresten, kan dat gevaarlijk zijn. Het Waterschap haalt regelmatig de
planten weg en onze onderhoudsploeg houdt ook een oogje in het zeil. Maar we kunnen er
niet steeds bij blijven staan, dus blijf de komende week goed opletten!

Horloge gevonden
Op landgoed Groot Bylaer is langs het paardenpad een horloge gevonden. Hij ligt als
gevonden voorwerp bij Theo Blom. Kan het jouw horloge zijn, stuur dan even een email naar
middenfliert@kpnplanet.nl.
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Bloeiende randen
Langs de Vallei Trail staan momenteel fraai bloeiende randen. Dit is een project van Vallei
Horstee dat bijdraagt aan natuur en landschap. Vogels, vlinders, bijen en insecten profiteren
van de bloemenrand. Ook reeën en hazen zien we er regelmatig. En de randen zien er fraai uit
natuurlijk. Er staan verschillende bloemensoorten in, die afwisselend bloeien. De gele
bloemen met donker hart, die momenteel volop in bloei staan, zijn de ‘Meisjesogen’.

Koffie-avondje Vallei Trail op 18 september
We horen over het algemeen positieve reacties van de grondeigenaren en van de ruiters en
menners die de Vallei Trail rijden. Het lijkt ons goed om een moment te prikken om
opmerkingen, wensen of ideeën te bespreken. Wil je iets inbrengen of wil je gewoon even
ervaringen uitwisselen met anderen? Dat kan op dinsdag 18 september van 20:00 tot 21:00
uur in de kantine van De Singels (aan De Fliert in Achterveld). Iedereen is welkom. Als je
niet kunt komen mag je uiteraard ook op een andere manier je opmerkingen aan ons
doorgeven.

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, Tel. 06-22.43.20.95
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

