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Een nieuw klompenpad
G. Hollanders
Op woensdagavond 26 februari vond in De Zoete Inval in Hoef
de bewonersavond plaats als aanzet om te komen tot een nieuw
klompenpad. Het nieuwe pad zou op zichzelf moeten kunnen
staan om een rondwandeling te maken maar het zal ook een
verbindende schakel moeten zijn in het netwerk van klompenpaden in Putten. Dat wil zeggen dat er een verbinding moet zijn
met zowel het Norderpad als het Oldenallerpad.
Op de aanvangstijd bleek dat er een grote belangstelling was,
niet alleen van bewoners van Hoef en Steenenkamer maar ook
van andere belangstellenden. De avond werd geopend door wethouder Koekoek die het belang van het te realiseren pad onderstreepte. Vervolgens gaf dhr. Grievink van Landschapsbeheer
Gelderland een toelichting op het proces om tot een pad te komen en vroeg ieders medewerking daarvoor. Daarna gaf dhr.
Hollanders van ons genootschap een korte presentatie over de
bewoningsgeschiedenis van Putten en vooral de plaats van Hoef
daarin. Hij gaf daarbij aan welke punten in het zoekgebied
(Steenenkamer en Hoef) mogelijk in de route een plaats zouden
kunnen hebben. Daarbij wees hij ook op het Puttens Stoomgemaal dat, hoewel gelegen in de Arkemheense polder, toch via een
route-extensie kan worden opgenomen.
Daarna nam dhr. Grievink het weer over en zette de aanwezigen
aan het werk om in groepen, aan de hand van topografische
kaarten, een route-idee aan te geven. Met groot enthousiasme
werd hieraan voldaan zodat de avond besloten kon worden met
diverse voorstellen om het pad vorm te geven. Aangezien diverse
aanwezigen goed op de hoogte waren van wat mogelijk zou zijn
en wat beslist niet kon, boden de resultaten een goed uitgangspunt voor verdere activiteiten van een ad hoc ingestelde werkgroep onder leiding van Landschapsbeheer. Deze werkgroep zal
de route nader uitwerken en een rol spelen in de realisatie, het
beheer en het onderhoud van het pad. De verwachting is dat realisatie in de loop van het jaar kan plaatsvinden.
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