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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

Werkzaamheden bij Barneveldse Beek
Momenteel vinden er werkzaamheden plaats langs de route van Vallei Trail. In opdracht van
het Waterschap Vallei en Veluwe wordt de oever van de Barneveldse Beek voor een deel
afgegraven. Hierdoor ontstaat een natte strook waar zich nieuwe natuur kan ontwikkelen. De
route van het paardenpad Vallei Trail wordt iets aangepast. In plaats van vlak langs de beek,
zal het pad straks een beetje slingerend door de natuurstrook gaan lopen. Het kan zijn dat u
tijdens de werkzaamheden enige overlast ondervindt of dat het pad tijdelijk wat zwaarder is
doordat het zandbed is los gemaakt. De aannemer zorgt er wel voor dat het pad begaanbaar
blijft. U kunt dus gewoon uw buitenritten blijven maken, maar wees alert en voorzichtig bij de
werkzaamheden.

Op het pad blijven
De strook nieuwe natuur wordt niet toegankelijk. Ruiters en menners blijven dus op het pad,
dat momenteel met kleine stokjes (zie foto) is aangegeven. Binnenkort zullen er weer palen en
draad langs het pad gezet worden.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden volgende week worden afgerond, uiteraard
afhankelijk van de weersomstandigheden
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Brug 1 en brug 2
Dit blijft een vervolgverhaal. We hadden gedacht dat met het realiseren van de grote brug
over de Barneveldse Beek, het pad aan de oostkant snel uitgebreid zou kunnen worden naar
de zuidelijke oever. Maar het aanpassen van de ‘kleine brug’ die er achter ligt, heeft nogal wat
voeten in de aarde. De brug is van het Waterschap en het plan was oorspronkelijk om deze
iets te verbreden en er een reling langs te zetten. En klaar. Maar gaandeweg bleek het brugdek
eigenlijk toe aan onderhoud en kwamen we met het waterschap in een discussie over
investeringen, nieuwbouw, onderhoud en aansprakelijkheid. Dit loopt nog, we hopen er nu
toch echt wel snel uit te komen en deze klus af te ronden. Wordt vervolgt dus.

Koffie-avondje Vallei Trail op 18 september
In de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, nog een keer als laatste herinnering: 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

