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Klompenpaden (2)
Gérard Hollanders
In de Graver nr. 1 (maart 2011) berichtte ik u over de voortgang
in de ontwikkeling
van de z.g. klompenpaden. Ik meldde dat het het de
bedoeling

was

om

de

van

het

route

Norderpad nog vóór
de zomer beschikbaar te hebben. Helaas is dat niet gelukt.

Het

duurde

wat langer om alle
overeenkomsten
met eigenaren van
de grond waarover
het pad voert ‘rond’
te krijgen. Maar nu
is het dan zover: de
folder met routebeschrijving en informatie over de interessante punten langs de route is gereed en beschikbaar bij het
VVV. Op 24 september j.l. vond de officiële opening plaats. De
route is enigszins gewijzigd t.o.v. de oorspronkelijke opzet. Wellicht dat deze in de toekomst nog zal worden aangepast. Maar
het resultaat zoals het er nu ligt is zeer de moeite waard. Wist u
bijvoorbeeld dat het vroegere zwembad van Putten áchter de Vanenburg lag? Het ‘Norderpad’ voert via kleine bruggetjes over
beken en sloten langs de fraaie vijverpartij die eens het zwembad
vormde. Ook de lommerrijke parkaanleg aan de andere kant
(voorzijde) van de Vanenburg maakt deel uit van de route. U zult
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verbaasd zijn over al het fraais dat u zult aantreffen in het historische landschap van Norden.
In de route zijn enkele tracé’s van aloude kerkpaden opgenomen
waardoor het Norderpad aan authenticiteit wint. Helaas was het
niet mogelijk om die paden in hun geheel op te nemen. De latere
bewoning langs de Zuiderzeestraatweg en de vestiging van bedrijventerrein ‘Keizerswoert’ stonden dat in de weg. Toch geeft de
route zoals die nu is een goed beeld van het landschap waarover
de ‘vaderen’ eertijds ter kerke gingen. De route is een produkt
van samenwerking van Landschapsbeheer Gelderland, Gemeente
Putten, buurtbewoners en het PHG. We hopen dat velen de weg
over het Norderpad zullen vinden.
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