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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
Succesvolle Opening
Meer dan 300 mensen bezochten op 27 juni de opening van Vallei Trail. Na het officiële
gedeelte gaf IJsbrand Chardon een indrukwekkende demonstratie met zijn vierspan. Daarna
reed hij met de politici op de kar als openingshandeling door de Voorde. Een mooie
happening onder stralende weersomstandigheden. Het leverde veel publiciteit op met o.a. de
volgende krantenkoppen: “Bonanza in Barneveldse Beek”, “Eindeloos doorhobbelen over
Vallei Trail” en “Spectaculaire opening paardenpad Vallei Trail”.
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Enthousiaste gebruikers Vallei Trail
Er zijn al veel positieve reacties
binnengekomen van ruiters en
menners. Een mooie afwisselende
route, de Voorde is een uitdaging
en prachtige natuur. “Nog nooit
zoveel reeën van dichtbij gezien”,
reageerde een van de
abonnementhouders, “en ze
blijven gewoon rustig hun gang
gaan.”
Vignetten
Gebruikers van Vallei Trail dragen een vignet op het voorhoofd van het paard. Het heeft een
vorm die in de paardensport ook veel wordt gebruikt als vliegennetje of bij
(spring)wedstrijden. De oren zijn wel vrij gelaten. Een voorwaarde voor het maken van het
vignet was dat het op afstand duidelijk herkenbaar is. Verder moet het door zowel ruiters als
menners te gebruiken zijn.
Op het vignet staat een nummer:
- gele nummers voor abonnementhouders
- rode nummers voor dagkaarthouders
- blauwe nummers voor ruiters van een
manege
De abonnementhouders beschikken over hun
vignet. Bij restaurant De Roskam worden
vignetten uitgegeven voor dagkaarten. Alle
gebruikers van Vallei Trail worden dus geacht
het vignet te dragen. Dit is belangrijk. Vallei Trail loopt over particuliere gronden en de
eigenaren willen goed kunnen zien wie er gebruik van maakt.
Het vignet roept nogal wat reacties op. Positieve: het ziet er leuk uit, het ziet er stoer uit, etc.
Maar ook negatieve: paard vindt het eng, het ziet er niet uit, etc. Dat paarden het eng vinden
wordt vooral gezegd over paarden van anderen. De ervaring tot nu is dat abonnementhouders
geen probleem hebben om het vignet te laten dragen door hun paard. Als het voorzichtig
wordt opgedaan (van achteren en niet van voor af), dan gaat het eigenlijk altijd probleemloos.
We blijven in ieder geval vast houden aan het verplichte gebruik van de vignetten en vragen
om begrip en zo nodig flexibiliteit van de gebruikers.
Controle gebruiksregels
Bij alle ruiters en menners die Vallei Trail rijden zijn de gebruiksregels bekend. De BOA‟s
(Bijzondere Opsporings Ambtenaren) van de gemeente Barneveld gaan hier de komende tijd
extra op controleren. Ze zullen indien nodig ook boetes uitdelen. Belangrijke zaken:
- of ruiters en menners hun vignet dragen;
- of er geen wandelaars, fietsers of andere gebruikers zijn;
- of ruiters en menners niet buiten het pad rijden;
- en natuurlijk of de andere gebruikregels niet worden overtreden.

-2-

Gelderse Vallei Trail
Nieuwsbrief 1 – augustus 2011
Aan alle gebruikers wordt gevraagd hier alert op te zijn. Vallei Trail is een uniek pad over
particuliere gronden. Bij ongewenst gebruik zullen we het draagvlak bij de grondeigenaren
verliezen. In de eerste maanden zijn er een paar ongewenste situaties geweest: groepjes
wandelaars, een paar mountainbikers, zelfs crossers met een quad. Hier zal zo nodig streng
tegen opgetreden worden. We vragen alle gebruikers om hier ook alert op te zijn en mensen
die niet op het pad thuis horen hier op aan te spreken.
Begeleiding jeugdige ruiters
Het paardenpad Gelderse
Vallei Trail is alleen
toegankelijk voor ruiters en
menners. Wandelaars, fietsers
of andere gebruikers zijn dus
niet toegestaan. Er is één
uitzondering gemaakt. Bij
kinderen jonger dan 16 jaar
die nog niet zelfstandig het
pad kunnen rijden, mag er één
begeleider mee lopen. Toegestaan is maximaal één persoon per pony die ter hoogte van het
hoofd van de pony mee loopt.
Melden van gevaarlijke situaties
Het pad is nog nieuw en wordt regelmatig gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er een
ongewenste of onveilige situatie is. Zo bleek er ergens een oud konijnenhol onder het pad te
zitten waar een paard een gat in trapte. Wilt u dit soort zaken doorgeven via een mail naar
info@valleitrail.nl? Als het om een echt gevaarlijke situatie gaat, dan kunt u ook bellen naar
06-13.02.14.83 (Theo Blom). We proberen er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.
Aansluiting uit Kallenbroek
Vanuit de omgeving Kallenbroek-Terschuur krijgen we vragen over een aansluiting van
Vallei Trail naar de Kallenbroekerweg. Die hopen we in de toekomst te kunnen realiseren,
maar op dit moment is die mogelijkheid er nog niet. We zijn ons wel bewust van deze (grote)
wens en bekijken de mogelijkheden de komende tijd opnieuw met de grondeigenaren.
Natuurontwikkeling langs de Barneveldse Beek
De route van Vallei Trail loopt ongeveer 700 meter langs de zuidkant van de Barneveldse
Beek. Het pad loopt door een strook van 15 meter breed die eigendom is van het Waterschap.
Deze strook zal eind 2011 worden ingericht tot natuurvriendelijke oever. In die periode zal er
met groot materieel gegraven worden. Dan zal ook de route van Vallei Trail nog wat worden
verlegd. Misschien geeft het enige overlast in die periode. We zullen het pad zo goed
mogelijk begaanbaar houden en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Natte plekken in het pad
In juli is het extreem nat geweest, wat natuurlijk invloed had op de bodem van het pad. Op de
meeste plaatsen is dit opvallend goed gegaan. Met het opbrengen van zand het graven van
greppels is de afwatering zo goed mogelijk gemaakt. Op één plaats, op het perceel ten zuiden
van de Barneveldse Beek, zit een erg natte plek. Deze wordt nog aangepast. Als het
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Waterschap de beekoever gaat afgraven komt er zand vrij. Met een deel daar van kunnen we
het pad op de natte plekken ophogen en beter begaanbaar maken. Tot het zo ver is, hopen we
op redelijke droge omstandigheden. Gelukkig is het pad al weer een stuk beter begaanbaar.
Als het erg veel regent is het misschien even behelpen, maar een stukje door de modder hoort
ook wel een beetje bij een buitenrit. We houden wel in de gaten of het niet onveilig wordt.
Brug over de Barneveldse Beek
Zoals eerder gemeld hoopten we de brug in de nazomer te kunnen
realiseren. Inmiddels is de watervergunning van het Waterschap binnen
en hebben we een deel van de materialen voor de brug gekocht. Het is
nog niet te zeggen wanneer de brug precies klaar zal zijn. Het werk wordt
voor het overgrote deel door vrijwilligers gedaan en het is dus niet te
vergelijken met een klus waar een aannemer voor wordt ingehuurd. Ook
is het budget eigenlijk te krap zodat we naar creatieve, goedkope
oplossingen moeten zoeken. We hopen het zo snel mogelijk te klaren en
vragen nog even jullie geduld.
Mest opruimen
Er zijn een paar klachten binnengekomen over het niet opruimen van
mest. Op verharde wegen en het fietspad moet mest verwijderd worden.
In de berm vegen of schuiven is goed.
Om dit gemakkelijker te maken, hebben we op een aantal plaatsen een
bezem opgehangen. We hopen dat ze ook blijven hangen en dat jullie ze
goed kunnen gebruiken en weer terug hangen. Om de kans op
ontvreemden te verkleinen, zijn ze een beetje onopvallend opgehangen.
Mocht er geen bezem hangen, dan blijft je overigens wel verplicht om
paardenmest op een andere manier van de weg te verwijderen. Menners
raden we aan om zelf een bezempje op de kar mee te nemen.

Rondje De Glind
Het is helaas niet gelukt om rond het dorp De Glind overeenstemming te krijgen met
grondeigenaren over aansluiting op Vallei Trail. Om het paardrijden in De Glind toch beter
zichtbaar en veiliger te maken, plaatsen we wel een aantal bordjes hiervoor. We noemen dit
„Rondje De Glind‟. Het gaat dus niet om een pad dat bij Vallei Trail hoort, maar om een
aanduiding van openbare wegen waar paardensporters gebruik van maken.

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
Bij vragen over aanleg en uitbreiding van Vallei Trail:
Hans Veurink, Tel. 06-53.70.10.00
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info@valleitrail.nl
middenfliert@planet.nl
fleurlendering@hotmail.com
info@valleihorstee.nl

