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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

Voortgang Vallei Trail
Er zijn weinig bijzonderheden over het gebruik van de Vallei Trail, weinig problemen of
aandachtspunten. Het is dan ook al weer een tijdje geleden dat de laatste nieuwsbrief is
verschenen. Nu zijn er toch weer een paar dingen om te melden.

Uitbreiding route?
We zijn al een hele tijd aan het verkennen of het mogelijk is om vanaf de grote brug een extra
stukje pad langs de zuidkant van de Barneveldse beek aan te leggen, zodat het mogelijk zou
worden om een rondje te rijden. Een nieuwe optie om dit te combineren met
natuurontwikkeling/natuurcompensatie leek kansrijk. Maar helaas is het niet gelukt om met
alle betrokkenen overeenstemming te bereiken.
De komende periode gaan we wel verkennen of het mogelijk is om de Vallei Trail te
verlengen in noordelijke richting (gebied Kallenbroek) of in zuidelijke richting (ten zuiden
van Achterveld). We houden u op de hoogte.

Niet buiten het pad rijden
Er zijn enkele klachten gekomen over mensen die buiten het pad van de Vallei Trail rijden of
die zelfs flinke galoppades maken door de weilanden van Groot Malckenhorst. Dit is
nadrukkelijk niet de bedoeling! We moeten dankbaar zijn dat verschillende grondeigenaren
hun terrein hebben open gesteld voor ruiters en menners. Maar hier geen misbruik van!

Stapvoets rijden op het erf
Het komt soms voor dat ruiters of menners het erf van stal De Aarderhoeve in draf passeren.
Dit kan onrust of gevaar veroorzaken, bijvoorbeeld bij onervaren ruiters of bij het beleren van
jonge paarden. Los daarvan is het algemeen gebruik om een erf altijd in stap te passeren.
Houd deze regel dus aan.

Vignet is persoonlijk!
Het komt soms voor dat vignetten worden uitgeleend. Dit is niet toegestaan, een vignet is
strikt persoonlijk! We hebben de opbrengsten hard nodig om de Vallei Trail ook in de
toekomst open te houden. Stimuleer je mede paardensporters dus om liefst zelf een
abonnement te nemen. Als er slechts een enkele keer wordt gereden, dan kan een dagkaart
gekocht worden. Tegen misbruik van de vignetten zal worden opgetreden.

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

info@valleitrail.nl
middenfliert@kpnplanet.nl
fleurlendering@hotmail.com
info@valleihorstee.nl

