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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

Niet buiten het pad rijden
Er zijn 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!

Uitbreiding route
In september zal de Vallei Trail uitgebreid worden met een route van ca. 8 kilometer rond De
Glind en over landgoed De Boom. De laatste afspraken worden momenteel gemaakt. Er is al
een werkgroep aan de slag met de aanleg van het pad. Een deel van de nieuwe route gaat door
terrein dat alleen voor ruiters toegankelijk is. Voor menners komt er dan een alternatief via de
openbare verharde weg. In de loop van augustus verwachten we meer informatie te kunnen
geven.

Voorde
We hebben opmerkingen gekregen over de Voorde die soms te glad of te steil wordt
gevonden. Bij de aanleg is de Voorde beoordeeld door deskundigen van de KNHS en geschikt
bevonden. Toch willen we gaan kijken of het talud kan worden aangepast zodat de helling wat
minder steil wordt. Er is nog onderzoek en mogelijk een vergunning nodig. Hier gaan we mee
aan de slag.

5 september Enjoy the Ride!
Op zaterdag 5 september organiseren we een “Enjoy the Ride”. Dit is een gezamenlijke
buitenrit met koffiepauze en lunch, georganiseerd volgens de richtlijnen van de KNHS.
Iedereen is welkom om mee te doen! Meer informatie in de bijgevoegde poster.

Nieuwe abonnementen
Om de kosten van de uitbreiding van de Vallei Trail te dekken, zullen er extra inkomsten
nodig zijn. We verwachten dat er door de uitbreiding van de route een flink aantal nieuwe
abonnementhouders zal komen uit de omgeving van De Glind. Kent u mensen die mogelijk
interesse hebben? Wijst u hen dan op de mogelijkheden van een abonnement.

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

