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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

Natuurstroken gereed
De regelmatige gebruiker van Vallei Trail heeft gezien dat er langs de Barneveldse Beek op
twee plaatsen een strook grond is afgegraven. Deze strook moet zich gaan ontwikkelen tot een
natuurvriendelijke oever. Officieel heet het een ‘Natte Ecologische Verbindingszone’ (EVZ).
De inrichting is klaar. Het pad van Vallei Trail loopt er nu een beetje slingerend door heen. Er
zijn inmiddels ook nieuwe palen en raster langs het pad gezet. Op onderstaand kaartje zijn de
twee natuurstroken aangegeven.

Omleiding door bosje bij Barneveldse Beek
Bij het aanleggen van de natuurstrook heeft de aannemer ook met zwaar materieel over het
pad van Vallei Trail gereden. Op zich geen probleem, alleen is er een natte plek in het pad
ontstaan die door de regenval half oktober niet meer te berijden was. Deze plek ligt langs de
beek, achter een bosje (zie bovenstaand kaartje). Na een week zonder regen gaat het weer
redelijk, maar om het pad goed te herstellen is een lange droge periode nodig en die kunnen
we voorlopig niet verwachten in de winterperiode.
Gelukkig heeft eigenaar Van Ruitenbeek toestemming gegeven om de Vallei Trail om te
leggen via een oud bospaadje dat al jaren niet meer gebruikt werd. De afgelopen dagen is dit
stuk geëgaliseerd en vrij gesnoeid en daarmee is het goed begaanbaar. Voorlopig blijft dit dus
de route (met stippellijn op het kaartje aangegeven).
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Bruggen slaan
Vandaag hebben onze nationale
bruggenbouwers Rutte en
Samsom aangekondigd dat we
bruggen moeten slaan. Het lijkt
er op dat we daar met Vallei
Trail meteen op kunnen
inhaken! Er is nu
overeenstemming met het
Waterschap over het gebruik
van de brug bij het huidige
eindpunt van de Vallei Trail.
Het Waterschap gaat het
maaibeheer anders organiseren
zodat ze niet meer met tractor, wagen en maaiboot over de brug hoeven. Daardoor is het veel
simpeler geworden om de brug geschikt te maken voor de Vallei Trail.
Het houten brugdek moet nog wel vervangen worden, dat gaat het Waterschap doen. Zelf
gaan we de relingen langs de brug maken en de aansluitingen op het pad. We gaan er nu toch
echt van uit dat jullie nog dit jaar met de menkar of onder het zadel de oversteek kunnen
maken.

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

