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Trekpont over het Overijssels kanaal officieel in gebruik genomen
Op 8 november j.l. heeft de Stichting middels een officiële
opening voor genodigden en de vrijwilligers de eerste trekpont binnen de gemeente Raalte officieel in gebruik genomen. Anette Pronk was de uitverkorene om als eerste zichzelf op de trekpont naar de overzijde van het Overijssels
kanaal te ‘trekken’. Dit werd door de aanwezige genodigden met een luid applaus begeleid. Vervolgens mochten de
overige genodigden zich naar de overzijde van het kanaal
‘trekken’, om zich bij de aldaar verzamelde vrijwilligers te
voegen. Hier werd een toast uitgebracht op deze eerste
trekpont binnen de gemeente grenzen van Raalte, maar ook
de eerste trekpont over een watergang van het Waterschap
Groot-Salland. Vervolgens werd koers gezet naar ´t Trefpunt
in Heeten, waar een presentatie werd gegeven over het ontstaan van het idee tot de uiteindelijke ingebruikname van Een aantal genodigden wagen de overtocht.
de trekpont. Er kan worden geconstateerd dat alle aanwezigen uitermate
content waren dat dit trekpont-project in Heeten gerealiseerd is, waarvoor
uiteraard de vrijwilligers een grote pluim verdienen! Natuurlijk zijn wij de
financiers Provincie Overijssel en Gemeente Raalte dank verschuldigd
voor hun bijdrage alsmede de lokale firma’s die hebben bijgedragen aan
de realisatie van dit prachtige project. Door de trekpont is de aansluiting
van het recreatieve fietspad en het eveneens nieuwe Jaagpad aan de
oostzijde van het kanaal met het Schot Beumerpad aan de westzijde een
feit geworden. En opnieuw blijkt dat we samen sterk zijn in nieuwe dingen
ontwikkelen!
Om de trekpont nog beter tot z’n recht te laten
Zie op www.padenheeten.nl voor links naar SallandCentraal en RTV Oost.
komen, heeft de stichting een wandelpad aangelegd vanaf de Veldkampsbrug naar de trekGenodigden en vrijwilligers brengen een toast uit.
pont. Dit pad loopt parallel aan het reeds aanwezige recreatieve fietspad. Wandelaars kunnen nu dus vrijuit wandelen zonder telkens weer
opzij te moeten springen voor aan- of achterop
komende fietsers, wat een veelgehoorde klacht
was. Het pad ligt vanaf de Veldkampsbrug aan
de oostzijde (dorpszijde) van het fietspad en
kronkelt letterlijk door de bosschages heen. Net
voor men de wetering bereikt, gaat het pad nog
in een boog over een verhoogde wal heen. Deze
wal was vroeger de loswal waar vrachtschepen >

Een nieuwe aanwinst
voor ons padenplan:
het Jaagpad, alleen
voor wandelaars!

> hun goederen konden lossen die vervolgens
naar o.a. kasteel Schoonheten konden worden
gebracht. Het stukje wandelpad over deze loswal heeft een grijze toplaagkleur gekregen om
het zodoende minder op te laten vallen op deze
cultuurhistorische grond.
Na de brug over de wetering te zijn gepasseerd
gaat het Jaagpad verder langs het kanaal richting de trekpont. Het pad begeeft zich nu over
het vroegere jaagpad langs het kanaal, waar men met trekpaarden overheen liep om de boten door het kanaal te trekken. Vandaar ook de keuze
voor de naam van het pad, Jaagpad, die ons is aangedragen door de
Werkgroep Historisch Heeten.
Het Jaagpad alleen voor wandelaars!

Wijziging bestuur
Met ingang van januari 2012 heeft Agnes
Kerkvliet-Lorkeers haar functie als secretaris
neergelegd vanwege andere werkzaamheden.
We danken Agnes hierbij nogmaals voor haar
positieve bijdrage aan onze stichting. Agnes
gaat en Agnes komt; we hebben namelijk Agnes
Schilderman bereid gevonden om de secretariële taken over te nemen. Daarnaast hebben wij in
mei 2012 ook Paul Schiphorst aan ons bestuur
mogen toevoegen. We wensen Agnes en Paul
veel succes en plezier in deze nieuwe uitdaging.

Toplaag Bleerspad
vernieuwd
Het in de zomer van 2011 aangelegde
Bleerspad, welke loopt vanaf de vijver
bij het Nieënhof naar het Overijssels
kanaal, bleek achteraf niet goed te
zijn. Dit had tot gevolg dat bij regenval de toplaag zacht en papperig werd,
waardoor fietsen en schoenen danig
vervuild raakten. De geleverde toplaag
bleek te bestaan uit enkel fijne gradatie
Gralux (= een bepaalde leemsoort). De
leverancier is hierop aangesproken en intussen is een nageleverde grove
fractie door de toplaag heen gemengd en is deze opnieuw weer afgewalst. We hopen dat door deze toplaag-verbetering de gebruikers met
nog meer plezier van dit erg mooie Bleerspad kunnen genieten. Ook zijn
er enkele knotwilgen geplant. We hebben ervoor gekozen om het gebied
een open karakter te laten behouden.

Vlnr staand: Lian Voorhorst-Aarnink, Agnes
Schilderman, Jeroen Voorhorst en Ton Elders.
Knielend vlnr: Dominique Doedens en
Paul Schiphorst.

Landelijke bekendheid

In september heeft een mooi en uitgebreid artikel gestaan in het ledenmagazine ‘de Vogelvrije
fietser’ van de Fietsersbond over onze Stichting.
Op onze website treft u een link aan naar dit artikel of u kunt dit artikel teruglezen op de website
www.vogelvrijefietser.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiering uit het EOGFL, afdeling Garantie (Europese subsidie), de provincie
Overijssel, de gemeente Raalte, de Postcode Loterij via Landschap Overijssel en lokale bijdragen.

