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Inmiddels zijn in samenwerking met vrijwilligers 

vanuit de Stichting, ondernemers langs de routes 

en samenwerkingspartners, twee van de zes 

routes gerealiseerd en ook de andere vier zullen 

deze winter volgen. In het vroege voorjaar van 

2013 worden de routes officieel geopend. Het 

duurt dan ook niet lang meer of u kunt uw voet-

sporen achterlaten op één van de boerenwandel-

paden in de gebieden Overasselt-Wijchen, Ewijk, 

Beneden Leeuwen, Puiflijk, Horssen of Deest. 

In deze nieuwsbrief treft u een overzichtskaart, 

gaan we op pad met ondernemers langs de route 

en leden van de Stichting, nemen we de streek 

onder de loep, vertellen we over de bewegwijze-

ring op de route en de Neospora bacterie en krui-

sen onze wegen met onze samenwerkingspart-

ners. Heel graag zien we u nu of straks genieten 

op één van de prachtige boerenwandelpaden.  

We houden u op de hoogte middels de website 

www.boerenwandelpad.nl
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Hoe het begon...
Wandelen over het Hollandse platteland. 
De wind door de haren, banjeren door het groene gras 
en kijkend over het prachtige boerenland. 

Met die gedachte nam Stichting Agrarisch Natuurbeheer Zuid Gelderland enkele jaren geleden het 

initiatief voor de aanleg van een zestal boerenwandelpaden. Dwars door het gebied van Rijk van 

Nijmegen en Land van Maas en Waal. Van Heumen tot Dreumel. Een gebied dat rijk is aan mooie  

natuur, ondernemerschap, verhalen, geschiedenis en eigenheid. Een rijkdom die het waard is om 

meer te worden gedeeld en waar we met z’n allen nóg meer van kunnen genieten. De boerenwandel

paden vormen een verbinding, een beleving en creëren net dat stapje dichterbij het werk en de 

unieke verhalen van het platteland. 

In deze nieuwsbrief

• Hoe het begon...

• Boerenwandelroutes
 in de maak

• Streek onder de loep

• Op pad met...

• Boerenwandelroutes
 in beeld

• Onze wegen kruisen met...

• Bewegwijzering op de route
               
• Neospora

• Loopt u mee?

Boerenwandelroutes in de maak

Op de foto v.l.n.r. Theo Hopman (kaasboerderij De Diervoort in Wijchen), Hotze Hofstra (voorzitter 

Stichting Agrarisch Natuurbeheer Zuid Gelderland) en Gijs Hopman (bedrijfsopvolger De Diervoort)

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de boerenwandelroutes, vooral in het veld of op de deel!

Loopt u mee?

Zes boerenwandelroutes in Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Twee zijn er inmiddels 

uitgezet. In de gebieden Overasselt- Wijchen en Deest hebt u wellicht de bordjes al zien staan. Deze 

winter volgen de andere vier, waarna in het voorjaar van 2013 een feestelijke opening volgt. Op de 

website, www.boerenwandelpad.nl, vindt u begin volgend jaar de routeplattegronden per route, de 

status en worden de verhalen en ondernemers aan u gepresenteerd.  

Het duurt niet lang meer of we hopen u te zien genieten op één van de boerenwandelpaden. 

Wilt u op de hoogte worden gehouden? Mailt u dan uw e-mailadres aan vragen@boerenwandelpad.nl 

en wij zorgen ervoor. Op dit e-mailadres kunt u ook terecht voor vragen of opmerkingen.    

Bezoek voor meer informatie onze website: www.boerenwandelpad.nl

Bestuur Stichting Agrarisch 
Natuurbeheer Zuid Gelderland

Hotze Hofstra

Francien Hanenberg

Geert Broers

Jan Litjens

Jan Dinnissen

Contactpersonen
per route

Uw vragen kunt u stellen op  

vragen@boerenwandelpad.nl

Route Overasselt- Wijchen  

Huub Arts

Route Deest                         

Jan Litjens

Route Puiflijk

Francien Hanenberg

Route Horssen

Bea Bosch

Route Beneden Leeuwen

Jan van Wijk

Route Ewijk

 Jan van Wijk

Het project “Boer zoekt Burger” wordt mede gefinancierd door Provincie Gelderland, ANWB en 

“Europees Landbouwfonds voor Plattelands ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

www.boerenwandelpad.nl

Bewegwijzering 
op de route

De boerenwandelroutes zijn te  

herkennen aan de volgende bordjes:   

Neospora

Het is als wandelaar niet toegestaan om de hond 

mee te nemen op uw tocht door het boerenland. 

Deze maatregel is genomen om te voorkomen dat 

de fauna niet wordt verstoord en uit te sluiten dat 

de Neospora bacterie, waarvan honden drager 

kunnen zijn, in het weiland terecht komt. Wanneer 

rundvee wordt besmet met deze bacterie kan dit 

onder andere leiden tot ernstige vruchtbaarheids-

problemen. 

Vereniging Streekbeheer Rijk, Maas en Waal 

Het initiatief voor het creëren van een aantal 

boerenwandelpaden in Rijk van Nijmegen en 

het Land van Maas en Waal is afkomstig van 

enkele verenigings leden. De Stichting Agrarisch 

Natuurbeheer Zuid Gelderland is hiermee aan de 

slag gegaan. Het initiatief van de verenigingsleden 

zette alles in gang en daardoor liggen er straks een 

aantal prachtige boerenwandelpaden. 

Staatsbosbeheer

Tom van Uden - Het Vennengebied vanuit 

alle hoeken bekeken -  “In en om het Overas-

seltse Vennengebied heeft de Stichting Agrarisch 

Natuur beheer Zuid-Gelderland een mooie route 

aangelegd. Als men deze route loopt ziet men het 

rivierduinen gebied met de vennen een keer vanaf 

de buitenkant en kan men gebruik maken van de 

faciliteiten die geboden worden door de plaatse-

lijke ondernemers. Vanuit Staatsbosbeheer vinden 

we dit een goed initiatief en werken we, waar 

het kan, graag mee aan dit project. Zo loopt deze 

route veelal over gronden van agrariërs, maar ook 

over grond van Staatsbosbeheer.  Waar natuur en 

recreatie goed samen gaan hebben we samen met 

de Stichting een route over deze terreinen bedacht. 

Zo loopt de route langs mooie stukjes natuur die 

men normaal niet zo snel bewandeld, maar waar 

wel van alles te zien is. Dit maakt zo’n wandelroute 

natuurlijk wel uniek.”

Waterschap Rivierenland 

Koen te Velde - “Waterschap Rivierenland heeft 

langs een aantal watergangen onderhouds paden 

in eigendom. Vooral langs watergangen met 

natuurvriendelijke oevers is een onderhoudspad 

gewenst om het vrijkomende maaisel van de oever 

gemakkelijker te kunnen afvoeren. Het water-

schap neemt zelf geen initiatief om wandelen over 

onderhoudspaden mogelijk te maken, maar staat 

er onder enkele voorwaarden positief tegenover 

als een ander het initiatief neemt. Voordeel voor 

het waterschap is dat wandelaars meer van het wa-

tersysteem zien en zich daardoor bewuster worden 

van het waterbeheer dat het waterschap voert.” 

Onze wegen kruisen met...

Onze wegen kruisen met de mensen en instanties die de boerenwandelpaden met ons mogelijk  

maken. Samen met onder andere ondernemers langs de routes, grondeigenaren, vrijwilligers, 

aansluitende gemeenten, Vereniging Streekbeheer Rijk, Maas en Waal, Bureau Praedium, Staats

bosbeheer, Waterschap Rivierenland en Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen willen we de 

boeren wandelpaden tot een succes maken. Enkele partners aan het woord… 
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Hotze Hofstra 

Voorzitter Stichting Agrarisch Natuurbeheer  

Zuid Gelderland 

 “Het boerenwandelpad betekent voor mij dat wij 

als Agrarische Natuur Vereniging een bijdrage 

kunnen leveren aan de interactie tussen boer en 

burger in ons werkgebied, het land van Maas en 

Waal (vanaf het Maas/ Waalkanaal tot aan fort Sint 

Andries bij Heerewaarden). Dit project wordt mede 

gefinancierd door het Europees Landbouwfonds 

voor Plattelands ontwikkeling, Provincie Gelder-

land en het ANWB fonds.

Door de realisatie van zes wandelroutes, deels 

over boerenland, waarbij een deel van de bedrijven 

aan de route zich openstelt of de wandelaars op 

een andere wijze faciliteert, realiseren we tevens 

een bijdrage aan de plattelandseconomie.  

De wandelaar komt via deze paden op verrassende 

plaatsen en kan genieten van de flora, fauna en de 

veelal authentieke bebouwing langs het pad.  

De lokale en regionale bewoner herondekt zijn 

eigen woon- en leefomgeving terwijl de bezoeker 

van elders kennis kan maken met de gastvrijheid 

van het gebied en de per route variërende kenmer-

kende landschapselementen en omgeving.  

De routes variëren van 3 tot 15 kilometer

We zijn onze leden en overige grondeigenaren 

dankbaar dat wij bij deze routes gebruik mogen 

maken van hun grond om de wandelaar het land-

schap vanuit een ander perspectief te kunnen 

tonen. De eerste twee routes, Overasselt- Wijchen 

en Deest zijn gereed, de resterende vier worden in 

de komende maanden gerealiseerd. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website 

waar begin volgend jaar ook de routeplattegron-

den per route en hun specifieke kenmerken op 

worden aangegeven.”

Jan van Wijk en Willy Derks 

Rondeelstal Ewijk 

“Het boerenwandelpad betekent voor ons dat 

de wandelende burger kennis kan nemen van de 

hedendaagse landbouw. Specifiek bij ons is dat de 

Rondeelstal, waar men zowel van buiten als binnen 

in de stal kan ervaren hoe de kippen bij ons leven. 

Rond deze Rondeelstal is een wandelpad zodat 

men de kippen in de ”bosrand” kan zien. Dit is de 

buitenste ring om het gebouw. Hier lopen de kip-

pen buiten, alleen bij regen schuift er een zeil over 

deze bosrand zodat de kippen en de ondergrond 

droog blijven. Het is ook mogelijk om in de stal te 

kijken. In de ontvangstruimte wordt door middel 

van wandpanelen uitleg gegeven over de werking 

van het Rondeel. In de bezoekers tunnel kan men 

oog in oog met de kippen staan. De tunnel is 

verdiept aangelegd zodat de bezoeker 1.5 meter 

lager loopt dan de stalvloer. Door deze ervaring 

krijgt de bezoeker een goed beeld van hoe de 

kippen bij ons in het Rondeel leven. Daarnaast kan 

er bij ons op locatie vergaderd worden tussen de 

kippen.  Het boerenwandelpad creëert voor ons de 

mogelijkheid om extra activiteiten te bieden voor 

deze groepen.”

Henk en Miekie

Bed & Bôterham ‘t Behouden huys Horssen

“Het boerenwandelpad betekent voor ons een 

stukje historie laten herleven, omdat deze loopt 

over een eeuwenoude zandrug.”

Francien Hanenberg 

Bestuurslid Stichting Agrarisch Natuurbeheer 

Zuid Gelderland en initiatiefnemer boeren

wandelpaden 

“Het boerenwandelpad betekent voor mij een 

mooie gelegenheid om burgers de mogelijkheid 

te bieden op een bijzondere wijze kennis te laten 

maken met de charme en bedrijvigheid van het 

platteland. Wandelend door een weiland ervaar je 

de weidevogels, het leven in de sloot en tegelijker-

tijd wordt je betrokken bij de activiteiten die er in 

de omgeving  plaatsvinden door de boeren en hun 

werkzaamheden.” 

Streek onder de loep

Op dit moment wordt er in de verschillen

de werkgroepen per route hard gewerkt 

om unieke streekinformatie te verzame

len. Verhalen over het gebied, de geschie

denis en het ondernemerschap worden 

gebundeld en straks via de website  

(www.boerenwandelpad.nl) en mobiel 

internet voor de wandelaar in beeld 

gebracht. 

Een voorbeeld daarvan is een uniek ver-

haal van Broer en Mien Verploegen. Samen 

runnen zij een boerengolf locatie in Wins-

sen. Zij vertellen over hun boerderij wat 

lang geleden ook een bierhuis is geweest. 

“Onze boerderij is van begin 1800 en 

nu al door vier generaties Verploegens 

bewoond.

Begin 1900 had onze boerderij naast rund-

vee en wat akkerbouw ook nog een andere 

functie, namelijk een Bierhuis!  

Jaarlijks werden veel weilanden die in 

het bezit waren van grootgrondbezitters 

verpacht. De pachters kwamen vaak op 

zondag naar hun jongvee of paarden en/

of hooiland kijken. Een pot bier smaakte 

bij zo’n uitstapje vaak best, maar dikwijls 

had men ook wel behoefte aan een pittige 

borrel! Dit stond de tapvergunning echter 

niet toe dus moest het borreltje illegaal 

geschonken worden. Tussen 1930-1940 

gebeurde er iets, maar wat gebeurde er 

dan?!? 

De controleur van de tapvergunning vond 

een kruik jenever van 5 liter in de kelder en 

nam hem in beslag! Hij was lopend en hij 

nam de kruik mee naar huis. Verploegen 

kwam hem tegen, en dacht ‘die zulde gij 

niet opdrinken!’ Hij had een schoffel op 

zijn schouder waar hij de kruik mee kapot 

wilde slaan, maar de controleur tilde de 

kruik net op tijd op en Verploegen sloeg 

hem stevig tegen zijn benen. Dit was het 

einde van het bierhuis in het Winssense 

veld.” 

Deze en andere verhalen vindt u begin vol-

gend jaar op de website. Mocht u ook een 

uniek, gebiedskenmerkend verhaal hebben 

of hebt u een idee voor een pakkende titel 

voor één van de zes boerenwandelroutes 

deel het met ons en stuur uw verhaal naar:  

vragen@boerenwandelpad.nl. 

Op pad met... Boerenwandelroutes in beeld

Bij de startpunten of interessante pleisterplaatsen langs de routes komen voor de  

lente informatie panelen met daarop de exacte route aangegeven. 


