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Kom ook en wandel mee op 8 april (4, 9, 13, 25 km)
Zondag 8 April 2018 11:00 uur
Opening van het Klompenpad
“Doddendael pad”
Na jaren werken en sleuren aan subsidies,
vergunningen, contracten en uiteindelijk
in het veld bruggen, overstapjes en palen
en bordjes plaatsen is het eindelijk zover.
8 April a.s. wordt het pad officieel
opengesteld. Aansluitend wordt het
klompenpad geheel of gedeeltelijk
gewandeld. De 25 km wandelmars start al
om 8:00 uur.
Een geweldig mooi pad; 9 km onverhard
en letterlijk met de schoenen in de natuur
van uiterwaarden en boerenland. Met
voor de geïnteresseerden via de App op de
telefoon historische en andere informatie
bij de bijzondere plekjes.
Iedereen is hierbij uitgenodigd en van
harte welkom Het officiële gedeelte start
om 11:00 uur en vindt plaats bij de
Weeropper, Kloosterstraat 17, Beuningen.

Hoe is het begonnen:
Zo’n 5 jaar geleden liep Andre Claassen al
met het idee om het buitengebied van
Beuningen wandelvriendelijker te maken.
Zijn ideaal was om van de kernen van
Beuningen naar de Waal te kunnen lopen
zonder over de harde weg te moeten.
Hij heeft veel gelobbyd en geleurd en
uiteindelijk gehoor gevonden bij Stichting
BSB die voor dit doel een nieuwe Stichting
“Wandelen in Beuningen” heeft opgericht.
Het vergde een lange adem en het geloof
in een goede afloop werd vaak op de
proef gesteld. Vrijwilligers haakten aan en
ook weer af, maar volhardend en stukje bij
beetje is het toch gelukt. Zonder anderen
tekort te willen doen willen we wethouder
Hans Driessen en beleidsambtenaar Karin
Eppink bedanken voor hun geweldige
support en hun geloof in ons.
Het resultaat is een van de mooiste
klompenpaden van Gelderland. Kom het
zelf maar eens beleven en ervaren.
advertentie

Wandelmarsen 8 April
We vieren de opening met een
wandelevenement. Om 8:00 uur ’s
ochtends gaan de eerste wandelaars van
start voor de route van 25 km. Deze route
is het klompenpad met een uitbreiding
zowel aan de oostelijke zijde als aan de
westelijke zijde.
Vanaf 8 april kan het Klompenpad van 13
km of een deel er van gewandeld worden.
Kijk op de WiB-website voor de route en
meer .
Het klompenpad bevat diverse
routeverkortingsmogelijkheden, waardoor
je ook eenvoudig een klein ommetje
maakt.

Bericht van de wethouder:

Volop mooie plekjes en verhalen

Tussen de Van Heemstraweg en de
Waaldijk ligt het mooiste deel van de
gemeente Beuningen, het
Oeverwallengebied. Kleinschalig van
karakter met boomgaarden, akkers en
verrassende doorkijkjes. Hier vindt je in
alle jaargetijden ontspanning en kun je
genieten van het prachtige landschap. En
dat allemaal op loopafstand van onze
woonkernen.
Ik gun al onze inwoners dat ze in dit mooie
gebied kunnen wandelen en even uit het
drukke leven van alle dag kunnen stappen.
Dat is goed voor lichaam en geest. Je
ontspant en je blijft vitaal!
De gemeente Beuningen werkt graag mee
aan initiatieven om het oeverwallengebied
toegankelijker te maken voor wandelaars.
Het initiatief van de Stichting Wandelen in
Beuningen om hier klompenpaden aan te
leggen hebben wij dan ook graag
ondersteund. Deels met geld en deels
door de inzet van onze medewerkers die
meedachten en praktische hulp
verleenden.

Het klompenpad gaat langs veel
bijzondere plekken in het buitengebied
van Beuningen. Het gebied laat de strijd
tussen water, natuur en mens zien. Heden
en verleden komen hier bij elkaar.
In de folder, op de website
www.klompenpaden.nl en in de
klompenpaden App, die binnenkort gratis
te downloaden is op alle mobiele
telefoons, staan wetenswaardigheden en
bijzondere verhalen over deze plekken. Zo
kun je de beleving in het veld combineren
met historische informatie en bijzondere
verhalen.

Voor de vrijwilligers van Wandelen in
Beuningen heb ik veel respect. Met veel
energie hebben zij zich ingezet om tussen
Ewijk en Weurt een eerste klompenpad te
realiseren. Door dit pad kan het
Oeverwallengebied op een nieuwe manier
“doorwandeld” worden en kunnen onze
inwoners weer van nieuwe doorkijkjes
genieten.

3de weekend in september
Tijdens de BOL op de derde zondag in
september (16 september 2018) zal het
klompenpad de basis vormen voor de
crossparcoursen. Weer een nieuwe
uitdaging voor onze hardlopende
sportcollega’s.
Evenals vorige jaren kan er tijdens de BOL
ook weer gewandeld worden over diverse
afstanden tot 25 km. De route gaat dan
met het pontje de waal over en via het
mooie natuurgebied bij Slijk Ewijk en de
Tarcitus brug terug.

Ik kijk dan ook met veel plezier uit naar de
opening van het klompenpad op 8 april
aanstaande.
Hans Driessen,
Wethouder.

Met de klompen aan op pad tussen
Doddendael en Duivelswaai.
Een aantal jaren geleden is een groep
enthousiaste vrijwilligers op initiatief en onder
begeleiding van Stichting WiB gestart met het
ontwikkelen van een klompenpad in de
oeverwal tussen Ewijk en Weurt. Stichting
Landschapsbeheer Gelderland verleende
daarbij belangrijke steun met name op het
gebied van communicatie. De doelstellingen
waren een pad zoveel min mogelijk over
asfalt, met zoveel mogelijk mooie natuur en
landschap en ook rijke cultuurhistorie. Het
was een heel gepuzzel om tot een mooie
route te komen omdat de toestemming van
de grondeigenaren om over hun grond te gaan
niet altijd haalbaar bleek.

Wij staan te popelen om begin maart de
routepaaltjes de grond in te slaan en zelf voor
het eerst onze route af te lopen.
Ekko Smith, vrijwilliger bij de communicatieen de routewerkgroep.

(Historische kaart van een deel van het
oeverwalgebied)
advertentie

(Historische kaart van de Waal)
Uiteindelijk is er een fantastische route
ontstaan door de oeverwal en door de
uiterwaarden. Op veel punten langs de route
konden we interessante cultuurhistorische
gegevens boven water halen. Zelf vond ik het
snuffelen naar oude teksten en kaarten in het
Regionaal Archief in Nijmegen een bijzondere
ervaring. De basis van het huidige landschap is
rond 1400 ontstaan toen voor het eerst een
gesloten dijk langs de Waal is aangelegd.
Daarvoor waren alleen dorpspolders
aanwezig. In de folder en app wordt ingegaan
op de cultuurhistorische waarden. Daarnaast
is er vooral langs de dijk en in de uiterwaarden
een rijke natuur aanwezig.

Binnenkort start er op zaterdagochtend weer
een Techniekcursus Nordic Walking in
Beuningen.
Tijdens de techniekcursus
leert u in 5 lessen optimaal
gebruik te maken van de
poles en de techniek te
verbeteren. Tijdens de
lessen kunt u gratis gebruik
maken van de poles.
Na deze cursus bent u niet
meer "iemand die met
stokken loopt" maar weet u
de goede techniek toe te
passen, waardoor blessures
voorkomen kunnen
worden.
Meer informatie of
aanmelden via:
Dorien Vrolijks (Nordic Walking trainer)
T: 06 23 15 1210
E: action2move@hotmail.nl
www.action2move.nl

advertentie

De perfecte wandelschoenen voor jou!
Op de juiste wandelschoen loop je niet alleen een
stuk fijner, het voorkomt overbelasting,
blaren en zelfs blessures. Een verkeerd gekozen
schoen kan in de toekomst schade aanbrengen aan
spieren en gewrichten.”
Een deskundige adviseur van PK Walking vindt door een
(gratis) uitgebreide voet- en loopanalyse de perfecte
wandelschoen voor jou.

Oproep vrijwilligers

• Gratis dynamische en statische voetanalyse
• Persoonlijk en deskundig advies
• Twee 35m lange testbanen met video-opname en
drukmeting
• Lange testbaan met verschillende ondergronden

Ben jij enthousiast en heb je een paar uurtjes
om te helpen.
Graag ……….
Wij komen graag met je in contact

Agenda:
18 maart 2018 14:00 uur : Struintocht door Beuningse uiterwaarden met gids
8 april 2018 11:00 uur
Opening Klompenpad “Doddendaelpad” (bij de Weeropper Kloosterstraat 17 Beuningen GLD
8 april 2018 vanaf 8:00 uur : wandeltocht “Beleef Beuningen Buiten”
Wandelen met keuze uit 4, 9, 13, 25 km (Start bij Weeropper Kloosterstraat Beuningen)
16 september 2018 “de BOL”
Wandelen met keuze uit 4, 9, 13, 15, 20, 26 km vanaf 8:00 uur
Hardloop-crossen met afstanden 5, 10 en 13 km vanaf 10:00 uur

(klik op het logo om naar de gerelateerde website te gaan)
Het klompenpad is mogelijk gemaakt door steun van de Provincie Gelderland en de Gemeente
Beuningen.

Deze nieuwsbrief van Stichting WiB komt eens per kwartaal:
w: www.wandeleninbeuningen.nl
e: info@wandeleninbeuningen.nl

t: 06-20542000

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, email “afmelden WiB nieuwsbrief” naar info@wandeleninbeuningen.nl

