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De nieuwste paden

Lamberts bospad: bankje met uitzicht over de akkers
Schot Beumerpad:
Brug over wetering aan kanaalzijde
Picknickbank in bosje bij
Oosterenkweg.
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Intussen zijn alle vrijwilligers al weer flink in de
weer geweest met de aanleg van de volgende
paden:
1. Het Lamberts bospad bij ‘het Scheultie’, genoemd naar de heer Jan Coenraad Lamberts,
de voormalige eigenaar van het bos en andere
gronden in Heeten en omgeving. Dit pad heeft
een lengte van ong. 260 meter en er zijn twee
bankjes geplaatst vanwaar men een prachtig
uitzicht heeft over de landerijen.
2. Het Schot Beumerpad in de Beumershoek,
genoemd naar de vroegere bijnaam van het erf
van de familie Bergman, waar het pad langs
loopt. Dit pad heeft een lengte van 360 meter en
wordt verrijkt met een picknickbank in het bosje
aan de Oosterenkweg en een brug over de wetering bij het kanaal waar ook nog een bankje
wordt geplaatst. De huidige eigenaren van het
betreffende perceel, Gerard en Marijke Stroek,
hebben dit pad mogelijk gemaakt!
3. Mogelijk wordt nog deze zomer begonnen
met een pad, waarover we op dit moment nog
geen mededelingen kunnen doen. Hiervoor verwijzen we u graag naar de volgende Nieuwsbrief
en onze website.

Hoe wordt een pad aangelegd?
Het is eigenlijk onmogelijk om het werk, waar onze vrijwilligers weken over
doen, in een paar regels uit te leggen. Een leuke informatieve film van
RTV Raalte hierover kunt u via een link op onze
website www.padenheeten.nl bekijken.
In het kort bestaat het werk uit grondige egalisatie, vervolgens grondwerk
(o.a. een cunet graven), een 20 cm dikke laag van gebroken puin aanbrengen, en een toplaag van Gralux (= gele dolomiet), wat over de gebroken
puinlaag wordt gewalst – zie hiervoor bijgaande tekening. En natuurlijk de
afwerking door middel van grasranden, afrastering en bankjes etc. Komt
u gerust eens een kijkje nemen tijdens de werkzaamheden rond Heeten.
Doorsnede van een aangelegd pad

Inrichting De Molenbelt
Het gemeentelijke opslagterrein ‘de Molenbelt’, waar we een deel van
onze machines en materialen in loodsen onderbrengen, heeft een gron
dige facelift ondergaan. De oude gemeenteloodsen zijn afgebroken en
daarvoor in de plaats is de gemeente begonnen met het plaatsen van andere loodsen. Zodra onze loods geplaatst is, heeft de stichting een prima
plek voor de opslag van materieel en materiaal, waar we weer jaren mee
vooruit kunnen.

Onderhoudsbijdrage 2011
Alles gaat op rolletjes met betrekking tot de wan
delpaden. De aanleg van de laatste kilometers,
het enthousiaste onderhoudswerk, de vele lo
vende reacties en ook het financiële gedeelte.
Immers deze maand wordt de jaarlijkse bijdrage van onze vaste donateurs van € 10,- (of
meer) voor het onderhoud van de paden van uw
bankrekening afgeschreven en daarvan willen
we u toch wel even van te voren op de hoogte
brengen.
En natuurlijk zeggen wij u hartelijk dank
voor uw bijdrage! Ook alvast hartelijk dank
voor de bijdrage van degenen die niet hebben
gekozen voor een vaste jaarlijkse toezegging,
maar die jaarlijks zelf hun bijdrage wensen
over te maken. U kunt het door u gewenste bedrag overmaken op bankrekening 1564.86.024
t.n.v. Stichting Wandel- & Fietspaden Heeten
e.o. o.v.v. Donatie 2011. Let wel, u wordt hiervoor niet persoonlijk benaderd, u mag hiertoe zelf het initiatief nemen. Dat geldt natuurlijk ook voor degene die we vorig jaar tijdens
onze acties niet hebben kunnen bereiken, of
nieuwkomers in Heeten. Mocht u alsnog een
vaste jaarlijkse bijdrage willen doen, neem dan
even contact op met onze secretaris voor een
machtiging, tel. 382121 of stuur een email aan
info@padenheeten.nl.
Voor alle duidelijkheid herhalen we nog even dat
wij voor het onderhoud van de paden zijn aan
gewezen op uw bijdragen. De Stichting mag de
ontvangen subsidiegelden alleen aanwenden
voor aanleg van nieuwe paden.

Uw mening telt
U heeft inmiddels uitgebreid kennis kunnen maken met de mooie wandel- en fietspaden rond Heeten. Maar hoe fraai en goed
verzorgd de paden ook zijn, verbeteringen zijn natuurlijk altijd mogelijk.
Daartoe roepen we u op om uw mening te geven over de paden, maar ook om ideeën en suggesties aan te dragen over
bv. bankjes, onderhoud, struiken of wat dan ook. We zullen elke suggestie in dank aanvaarden en waar mogelijk uitvoeren.
Uw suggestie kunt u sturen of mailen naar ons secretariaat; zie hiervoor de stichtingsgegevens op het voorblad van deze
Nieuwsbrief.

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.

