stichting
wa n d e l - & f i e t s p a d e n
heeten en omstreken
UILENBROEKSTRAAT 15

NOV
2 014
NIEUWSBRIEF

14

Verlegging deel Poelpad
en Doorninckspad afgerond

8111 BC HEETEN
TELEFOON 0572 - 38 17 50
E-MAIL INFO@PADENHEETEN.NL
WWW.PADENHEETEN.NL
KVK NR 05073812
NL30 RABO 0377 7853 18

Voor u ligt de 14e editie van onze Nieuwsbrief.
De vorige editie van november 2013 betrof
het 10-jarige jubileum van onze stichting en
liet u zien wat er in de tien voorgaande jaren
zoal was gerealiseerd. In deze editie geven
we een overzicht van de belangrijkste zaken
van het afgelopen jaar en blikken we kort
vooruit op de komende 10 jaar. We wensen u
veel leesplezier en daarna misschien wel een
mooie wandel- of fietstocht over de paden.

Donateursactie 2014
“Vrienden van de Paden”
Het zal u niet ontgaan zijn dat Vleesverwerking Hutten & Zonen gekozen
heeft voor het industrieterrein ‘de Telgen’ van ons mooie dorp Heeten
als vestigingslocatie. Wel moest daarvoor het beschikbare perceel vergroot worden. Dit had tot gevolg dat een deel van ons Poelpad en ons
Doorninckspad, gelijk met de helft van de vijver, verlegd moesten worden.
Een intensieve samenwerking van de stichting met Projectbureau Explorius
uit Rijssen, de Gemeente Raalte en Waterschap Groot Salland heeft geleid
tot herstructurering van het gebied. Aanleg van de paden en vijver, aankleding met bomen, haag en gras en verplaatsing van picknickbank en speeltoestel zijn naar wens uitgevoerd. Het resultaat mag er dan ook zijn. Via
deze weg willen we Explorius, Gemeente Raalte en ook Hutten bedanken
voor hun positieve medewerking. Het nu gecreëerde rondje om de twee
vijverdelen in de vorm van een 8 heeft op de wandelpaden al de benaming
“het 8-je van Hutten” gekregen en sluit prima aan op ons Telgenpad-tracé.

Deel van “het 8-je van Hutten”, gezien vanaf het dak van de nieuwe hal
van Hutten.

Zoals u misschien weet hebben we voor de aanleg
van de paden subsidies ontvangen. Voor het onderhoud zijn we financieel afhankelijk van donateurs.
Door onze vrijwilligers wordt er volop en met veel
enthousiasme gewerkt aan het onderhoud van
de paden. Maar daarvoor hebben ze wel goed
materieel en de juiste materialen nodig, die niet
met subsidies gefinancierd kunnen worden.
Ook dit jaar hebben we weer een aantal nieuwe
donateurs mogen verwelkomen naar aanleiding
van het aanmeldingsformulier in het Kevertje.
Ook krijgen we nog steeds spontane aanmeldingen of een speciale gift van mensen die
enthousiast worden wanneer ze over onze
mooie paden wandelen of fietsen.
Natuurlijk kunnen we niet voorkomen dat er ook
afmeldingen zijn door bijvoorbeeld verhuizingen
of overlijden. Nieuwe donateurs zijn daarom altijd van harte welkom. Door uw bijdrage kunnen
we onze paden mooi houden zodat de beleving
van het fraaie landschap rond het dorp Heeten
optimaal blijft. We hopen dat we met deze oproep nog meer wandelaars en/of fietsers aan
ons kunnen binden voor het kleine jaarlijkse bedrag van tien euro. Bent u net zo enthousiast
als wij? Aanmelden kan bij onze secretaris of via
onze website www.padenheeten.nl.

“Adieu - Good Bye”

Wijzigingen bestuur: voorzitter
Dominique Doedens gestopt
Begin 2014 hebben wij afscheid genomen
van Dominique Doedens, oprichter en voorzitter van onze stichting. Dominique is gestopt met het voorzitterschap om zijn energie
voor nieuwe projecten aan te wenden. Wij zijn
Dominique veel dank verschuldigd, omdat hij
met zijn tomeloze inzet een grote drijvende
kracht is geweest binnen de stichting. Hij
wist met behulp van zijn uitgebreide netwerk
steeds weer nieuwe wegen te bewandelen
om onze doelstelling te bereiken.
Inmiddels is Wijnand Evers overgestapt
van de “Bob de Bouwers” naar het bestuur.
Wijnand is al vanaf het begin als vrijwilliger
bij de aanleg van de paden betrokken als
technisch adviseur.
Wij wensen Wijnand veel succes en plezier
als bestuurslid.
Het bestuur is intussen nog op zoek naar een
nieuwe voorzitter, maar die blijken helaas
dun gezaaid.

Modder op het Schot Beumerpad bij het asperge-perceel

Schot Beumerpad – deel langs de
Oosterenkweg
Eén van de belangrijkste redenen om het wandelpad over de berm van
de Oosterenkweg tussen de Overmeenweg en de doorsteek via het
Schotbeumerpad naar het kanaal aan te leggen, was het onveilige gevoel dat
wandelaars hebben op de Oosterenkweg als gevolg van het snelle verkeer.
Het is u misschien opgevallen dat dit pad op een paar plekken snel blank staat
en bedekt is met modder van de hoger gelegen akkers vanwege overvloedige
regenval. Geen ideaal voetpad dus en menigeen kiest dan ook weer voor de
Oosterenkweg om op te wandelen, met een onveilig gevoel als gevolg. De problemen hebben te maken met de eisen die gesteld werden aan het ontwerp van
het pad. Dit smalle pad op de gemeenteberm mocht alleen worden aangelegd,
mits er geen aanpassingen in het bermpeil plaats zouden vinden. Deze berm
dient namelijk ook als opvang voor de afwatering van het verharde wegdek.
Op dit moment zijn we samen met de gemeente op zoek naar een goede en
permanente oplossing. Daarnaast heeft voor het vasthouden van de vruchtbare
teeltaarde de aspergeteler op het naastgelegen perceel, de wendakker al ingezaaid met gras. Hopelijk werkt dit als een buffer, die de zwarte grond zoveel
mogelijk zal moeten tegenhouden. Wordt vervolgd dus!

Vooruitblik: De komende 10 jaar

Boven vlnr: Ton Elders, Agnes Schilderman,
Donné Bos, Lian Voorhorst en Paul Schiphorst
Onder: Wijnand Evers en Jeroen Voorhorst.

In de vorige Nieuwsbrief schreven we al dat na 10 jaar de grote aanleg achter
de rug is. 15 kilometer pad, 4 bruggetjes, 1 trekpont en 1 schuur zijn daar het
trotse resultaat van. Het bestuur van de stichting heeft dat moment aangegrepen om te kijken hoe we de komende 10 jaar verder willen gaan. In het kort komt
het er op neer dat we, in plaats van aanleg en realisatie, ons meer gaan focussen op het beheer en onderhoud van de paden, om zo te handhaven wat we
met zo velen hebben opgebouwd. Maar we blijven ambitieus! Onze voelsprieten
blijven dus goed uit om kansen te pakken wanneer die zich voordoen. Het kan
natuurlijk altijd mooier…….niet waar?

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.

