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RONDOM BELTRUM
DONATEURSBLAD VAN DE STICHTING KERKEPADEN BELTRUM E.O.
Dit is de vierde uitgave van ons
nieuwsbulletin over het wel en wee van de
stichting "Kerkepaden Beltrum e.o.". Wij
wensen u veel leesplezier en hopen dat u weer
met veel plezier rondom Beltrum gaat.

Kerkepaden Beltrum in
regionaal verband

Bestuur Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.

Over onze vrijwilligers
Sinds de oprichting van de Stichting
Kerkepaden hebben wij ongeveer 32
vrijwilligers. Dit aantal kunnen wij
nog steeds handhaven. Ook het
afgelopen jaar hebben we twee nieuwe
leden mogen begroeten namelijk
Frans Klein Gunnewiek en Harrie
Ribbers. Wij zijn daar heel erg content
mee. Ook interesse? Lees pagina 3
voor meer informatie.
Kerkepaden Beltrum e.o. maakt
deel uit van een regionaal verband
van initiatieven op het gebied van
fiets- en wandelpaden. Door
samen te werken, kunnen
projecten op elkaar worden
afgestemd en kunnen we van
elkaar leren. In 2011 was Beltrum
gastheer van de verschillende
Achterhoekse werkgroepen. Zij
toonden bewondering voor de
Beltrumse aanpak en de
gerealiseerde paden.
Bij de bijeenkomst waren Jan Ten
Have (beleidsmedewerker
Recreatieschap Achterhoek
Liemers) en zestien bestuursleden
van de regionale werkgroepen
aanwezig. Het ochtendprogramma
bestond uit een excursie over onze
paden. Driekwart van de route
hebben we gefietst en iedereen
was toch wel verbaasd over de
totale lengte van onze paden. Ook
was men zeer onder de indruk van
de goede toestand van de paden
na toch een zeer strenge en vooral
natte winter. Iedereen was erg

onder de indruk van alle
machines en onderhoudsmaterialen die wij in beheer
hebben. Ook voor het goed af te
sluiten en de grootte van onze
opbergruimte bij de familie Te
Brake was bewondering.

REGIONAAL OVERLEG
Het middagprogramma was
ingeruimd voor het jaarlijkse
regionale overleg. Op de agenda
stond onder andere: subsidies of
eventuele financiële bijdragen
provincie of lokale overheden, de
effecten van de nieuwe
fietsknooppunten routes en het
verder ontwikkelen van nieuw
aan te leggen paden. Verder
hebben we stil gestaan bij
toekomstige ontwikkelingen. Bij
de afsluiting werd een nieuwe
datum vastgelegd in 2012 waarbij
de Kerkepaden Groep
Mariënvelde gastheer zal zijn
Fons Bokkers,
voorzitter Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.

Overzwaluwwand en vleermuizenbunker aangelegd
De VogelWerkGroep (VWG)-Eibergen heeft
aan het Austepad bij de familie Nahuis
een oeverzwaluwwand en
vleermuisbunker aangelegd. Dit voorjaar
zijn beide bouwwerken officieel geopend.
Na de aanleg van een
natuurgebied bij de familie Nahuis
in 2007 was een restant van het
uitgegraven zand uit de poelen
blijven liggen. In de zandhoop
hebben in 2007 zes en in 2008 18
paartjes oeverzwaluwen spontaan
een broedplaats gemaakt. Deze
vogels graven met hun pootjes en
snavel een nestgang van 60 tot 80
cm diep in het zand. Maar het was
bekend dat deze zandhoop niet
zou blijven liggen waarop een paar
leden van de VWG op het idee
kwamen om een permanente
broedmogelijkheid voor de
zwaluwen te realiseren. Het idee
werd geopperd om een oeverzwaluwwand te bouwen in
combinatie met een vleermuiskelder. De hoop zand achter de
wand zou dan alleen maar een
stuk groter worden. De heer
Nahuis was meteen enthousiast
om dit plan verder uit te werken.
Dankzij steun vanuit het
Rabocoöperatiefonds (6.000
euro), het IJsvogelfonds (2.500
euro) werd het project financieel
haalbaar.

OEVERZWALUWWAND
In september 2011 ging de bouw
van de twintig meter lange
oeverzwaluwwand met hulp van
veel vrijwilligers van start. De
wand bestaat uit steen en in vijf
hoogtes zijn 285 gaten van rond
tien cm vrijgelaten. Door deze
gaten kunnen de zwaluwen hun
lange nestgang graven in het zand
achter de wand. Hier achter zit

een laag zand van een meter diep
en daarachter bevindt zich de
vleermuisbunker. De wand zelf
heeft een ‘dakje’ gekregen van
grindtegels die aan de voorzijde 15
cm oversteken. Hieronder zijn vijf
kunstnesten voor de huiszwaluw
aangebracht die er daarna zelf
natuurnesten kunnen bij bouwen.

overwinterende vlinders in en uit
kunnen vliegen. Onder de deur is
een spleet van ongeveer 2 cm
hoog. Hierdoor kunnen amfibieën
(kikkers, padden, salamanders)
van de bunker gebruik maken om
te overwinteren. Binnenin liggen
takken, stenen, dakpannen e.d. om
onder weg te kruipen. De vleermuiskelder is afgesloten en alleen
toegankelijk voor onderzoekers.

JAARLIJKS ONDERHOUD

VLEERMUISBUNKER
De vleermuisbunker is opgebouwd
uit grote duikers en stalroosters.
Ook het dak bestaat uit
stalroosters met daar overheen
anti-worteldoek en een minstens
één meter dikke afdeklaag van
zand. Samen vormen ze een 38
meter lang gangenstelsel waar
geen tocht mogelijk is. Achterin
zal de temperatuur en vochtigheid
het meest constant zijn. Dichter bij
de uitgang zal de temperatuur en
luchtvochtigheid meer variëren, al
naar gelang de omstandigheden
buiten de bunker. Door deze
verschillende ‘klimaatzones’
kunnen de dieren kiezen wat voor
hen de meest geschikte
verblijfplaats is. De deur voor de
toegang tot de bunker, zit geheel
rechts in de oeverzwaluwwand.
Boven in deze deur zit de opening
waar de vleermuizen maar ook

Doordat oude nestgangen meestal
niet meer worden gebruikt
vanwege de aanwezigheid van
parasieten, is het nodig de
oeverzwaluwwand jaarlijks
schoon te maken en nestmateriaal
uit de nestgangen te verwijderen.
Deze worden weer met vers (geel)
zand opgevuld
Foto’s en de beschrijving van de
bouw kunt u bekijken op
www.eibergennatuur.nl onder het
kopje ‘nieuws’.
Alex Visser, VWG-Eibergen
VWG-Berkelland (i.o.)

Hier te vinden
De oeverzwaluwwand is te vinden
aan de Meenweg in Beltrum. Ga bij
fietsrouteknooppunt 92 ‘Austepad’
richting van knooppunt 50. Na
ongeveer 200 meter heeft u van
daaruit een prachtig zicht op de
oeverzwaluwwand.

Vrijwilliger bij
Onderhoud van de paden en
de kerkepaden: de aanplant
gezellig en
vrijwilligers onderhouden
waardevol werk. Onze
niet alleen de paden en de
Stichting Kerkepaden is een zeer
enthousiaste en actieve club van
vrijwilligers die zich inzet voor het
onderhoud van de prachtige fiets
en wandelpaden in en rondom
Beltrum. Daarnaast verzorgt een
aantal mensen het onderhoud
rondom de kerk en het plantsoen
van het heringerichte park ‘De
Stroet’ aan de Haarstraat. Toch
mooi dat dit in Beltrum allemaal
mogelijk is. Inzet en medewerking
van vele handen is hier dan ook
van groot gemeenschappelijke
waarde. En wat is het nog mooier
dan om ook zelf bij een club als
deze te mogen horen en om aan dit
prachtige werk ook uw bijdrage te
mogen leveren. Het is er gezellig,
er hangt een goede sfeer en het
werk gaat in een relaxed tempo
wat voor iedereen goed bij te
houden is en bent actief een
prachtige omgeving. Bent u ook
geïnteresseerd en heeft nog wat
vrije tijd over wilt u wat doen voor
de gemeenschap? Laat het ons
horen, u bent van harte welkom.
Voor meer informatie en/of
aanmelden kunt u contact
opnemen met: Fons Bokkers, tel:
0544 - 481516 of Theo
Stapelbroek, tel: 0544 - 481507.

Frans Klein Gunnewiek is één van de nieuwe
vrijwilligers van Stichting Kerkepaden. Hij heeft
van alle vrijwilligers een speciale taak. Hij
onderhoudt de perken van het park ‘De
Stroet’.

bebording, maar zorgen ook voor
het onderhoud van het groen,
beplantingen en kikkerpoelen.
Verder is er de jaarlijkse rondgang
voor het onderhoud van de vijftig
vogelkastjes in de bomen langs de
paden.
Een vaste klus is het snoeien van
de knotwilgen aan het
Sonderspad. De knotwilgen
worden om het andere jaar
geknot. Het tijdig snoeien
voorkomt dat de takken te zwaar
worden en de stam gaat
inscheuren. De kans is dan
bovendien groot dat er water in
blijft hangen en de stam
vermolmt. Oudere en vermolmde
bomen zijn overigens wel een
geliefde verblijf- en broedplaats
voor vogels met name voor
steenuilen.
Het is altijd weer een prachtig
gezicht dat een knotwilg zo’n
ingrijpende snoeibeurt weer
overleeft en dat bij het herstellen
van de snoeiwonden nieuwe
scheuten worden aangemaakt. De
gesnoeide takken hebben we deze
keer versnipperd en zijn afgevoerd
naar een bedrijf die beschikt over
een grote kachel voor de
verwarming van de schuur. Zo
dragen wij van de Stichting
Kerkepaden een steentje bij aan
het leveren van groene energie.

Colofon
Rondom Beltrum is een uitgave van
de Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.
p/a Abbinksweg 9, 7156 RW Beltrum
kerkepadenbeltrum@hetnet.nl

Uitblazen langs onze Kerkepaden
De fiets- en wandelpaden zijn ideaal
om actief te recreëren. Aan de route
is inmiddels ook een aantal
rustpunten ingericht om even uit te
blazen en om een versnapering te
nuttigen.
In 2011 is bij de familie Te Starte
aan de Startmansweg in VoorBeltrum het eerste koffiehutje
geopend. Een prachtige handwijzer
verwijst de fietser of wandelaar naar
het mooie tuinhuisje achter in de
tuin. Hier kunt u binnen of buiten op
een terras uitblazen en zichzelf
bedienen van een kop koffie, thee,
gekoelde frisdrank of een cup of
soup tegen echt vooroorlogse
prijzen. Het is een wonderschone
plek waar men kan genieten van de
rust van de natuur en van de vogels
die hier in grote aantallen aanwezig
zijn. Voor onze gevleugelde vrienden
zijn er verschillende soorten
nestkastjes, voedertafels of
drinkbakjes beschikbaar.

Word ook
Vriend van de
Kerkepaden
Voor slechts 10 euro per jaar bent u
‘Vriend van de Kerkepaden’ en helpt
u ons bij het onderhoud van de
paden. Meld u zich aan door de
machtiging in te vullen en in te
leveren bij:
Henk te Woerd (Haarstraat 20) of
Fons Bokkers (Kampstraat 22) of
sturen naar: Secretariaat SKB, p/a
Abbinksweg 9, 7156 RW Beltrum

Tevens kunt u genieten van de
creativiteit van de dames Klaassen
die in en rondom het huisje een
soort galerie hebben ingericht van
zogenoemde Pretex figuren. Dit zijn
creaties gemaakt van stof bewerkt
met een textiel verharder en daarna
afgebrust in verschillende kleuren
om extra dieptes en schaduwen te
creëren. U kunt er van genieten en
eventueel iets van kopen

UUTBLAOSHUUSKE TOKKE WEKKE
Het tweede rustpunt ligt aan de
Meenweg. De familie Slütter heeft
het in de regio bekende huisje
TOKKE WEKKE ingericht als
Uutblaos huuske. Zij zijn vanaf 2011
aangesloten bij de organisatie
STICHTING RUST echt
ACHTERHOEK. Ook hier kan men
tijdens het Uutblaos’n genieten van
een kop koffie, thee, gekoelde
frisdranken of een lekkere koek. Ook
hier voor aantrekkelijke prijzen.

Rustpunt Tokke Wekke ligt
ingeklemd tussen akkers en
weilanden en de Leerinkbeek. Dit
schuurtje was in de jaren zestig en
zeventig een ontmoetingsplek voor
de jongeren uit de regio. Sinds het
begin van deze eeuw komt de
jongere generatie hier weer
regelmatig bijeen. Als de jeugd
‘s avonds afscheid neemt of fietsers
en wandelaars na het uitrusten hun
weg vervolgen dan roepen Marion of
Fons Slütter als ze buiten zijn: ‘tot
TOKKE WEKKE’.

MACHTIGING

!

Naam: ___________________________________________________
Adres: ___________________________________________________
PC + Plaats: ______________________________________________
Tel. nr.: __________________________________________________
Bedrag: ________________ Euro/jaar (minimaal 10 Euro, meer mag)
Bank/Giro rekening nummer: _________________________________
Handtekening: _____________________________________________
Hierbij geef ik Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. toestemming om bovenstaand bedrag tot wederopzegging
jaarlijks af te schrijven van bovenstaande bank/giro-rekening.

