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Beste natuurliefhebber / wandelaar
Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de vele activiteiten die het Kenniscentrum Groen &
Handicap onderneemt. Het project ‘Wandelen, goed voor elkaar !’ is zo’n activiteit. Samen met vrijwilligers,
‘onze ambassadeurs’, is een groot aantal toegankelijke wandelpaden gevonden en ingevoerd op de website
www.wandelenmeteenbeperking.nl.
Wij krijgen dagelijks enthousiaste reacties en de website wordt vaak geraadpleegd. Inmiddels loopt het
project 3 jaar en wordt het tijd om de ingevoerde wandelpaden te controleren. Zijn de paden nog steeds
toegankelijk? Kloppen de gegevens nog?
Wij willen u vragen om samen met vrienden en kennissen één van
deze wandelpaden een keer te controleren. Er is vast een wandelpad in uw omgeving. Een overzicht van wandelpaden vindt u op
www.wandelenmeteenbeperking.nl/wandelroutes.
U zult op de website zien, dat de gegevens bij een aantal wandelpaden niet volledig zijn.
Misschien kunt u tijdens het wandelen een antwoord op deze
ontbrekende gegevens vinden?
Bedenk: voor toekomstige wandelaars is uw informatie van
onschatbare waarde!

Nomineer een wandelpad!
In 2013 hebben wij de ‘Goed voor elkaar prijs’ geïntroduceerd. Onze
ambassadeurs hebben deze prijs toegekend aan de ‘Huisvennen
route’. Een route die uitblinkt, omdat deze zo gewoon en natuurlijk
is.
In 2014 is de prijs toegekend aan het ‘Dwingelderveld’. Deze route blinkt uit omdat
deze zeer vlak en goed berijdbaar is en de wandelaar door een bijzondere fraaie
omgeving leidt. In 2015 willen wij opnieuw de ‘Goed voor elkaar prijs’ uitreiken aan
een beheerder van een bijzonder en goed toegankelijk pad.
Wij doen een beroep op u!
Weet u een bijzonder en goed toegankelijk wandelpad? Laat voor 31 mei per e-mail
weten welk pad u wilt nomineren: info@wandelenmeteenbeperking.nl.

Ontwikkeling wandelapp(2)
We schreven in de Nieuwsbrief van februari jl. al over het initiatief van Landschap Overijssel om wandelen en
fietsen nog leuker en interessanter te maken via zogenaamde ‘beleefroutes’. Met een aantal nieuw te
ontwikkelen apps willen zij wandelaars en fietsers inspireren om er vaker op uit te gaan en nog meer te
ontdekken in en te genieten van het landschap.
In de apps komen niet alleen routetips maar ook interessante informatie over natuur & landschap en
streekverhalen. Daarom zijn ze op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en omwonenden die willen helpen.
Kent u bijzondere streekverhalen of weet u veel van (zeldzame) planten of dieren? Kent u plekken met
bijzondere (natuur)historische waarden zoals steile oevers of verdedigingswerken? Bent u een goede
(natuur)fotograaf of bent u in het bezit van oud beeldmateriaal van het landschap? En wilt u uw foto’s of
verhalen graag delen met anderen? Dan kunt u zich aanmelden en meer informatie krijgen via
www.landschapoverijssel.nl/routeapp of via antje.grolleman@landschapoverijssel.nl. Men zoekt ook nog
vrijwilligers voor het invoeren van de informatie in het systeem.

Toegankelijke kastelen, buitenplaatsen en landgoederen
Op de website van de Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen
(SKBL) is allerlei informatie te vinden over de toegankelijkheid van alle
Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Er wordt bij alle
tuinen ook aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor mensen met
een beperking. Lees verder

Natuurmonumenten genomineerd voor ‘Meest
maatschappelijke uitje’
Onder de noemer excursies voor mensen met een beperking zijn de vaartochten op de Nieuwkoopse Plassen voor visueel beperkten en doven en
de scootmobieltochten op Schouwen-Duiveland in Zeeland genomineerd
voor het ‘Meest maatschappelijke uitje 2015’ van ‘Het Land van ANWB’.
Lees verder

Kenniscentrum Groen & Handicap in Support magazine
In dit magazine over leven, wonen en werken met een lichamelijke beperking dat onlangs verscheen staat een groot artikel over de zoektocht naar
‘ambassadeurs’, vrijwilligers die het Kenniscentrum helpen bij het vinden
van goed toegankelijke wandelroutes. Lees verder op de website van het
Support Magazine.

Icare besteedt uitgebreid aandacht aan toegankelijke
wandelpaden
In het lentenummer van het ledenblad van Icare wordt uitgebreid
stilgestaan bij de toegankelijkheid van wandelpaden en bij het werk
van Kenniscentrum Groen & Handicap. Op een aantal mooi
vormgegeven pagina's wordt verteld over het belang van een
toegankelijke natuur. Klik op de illustratie om naar het ledenblad te
gaan.

Dag van het Kasteel 2015 ‘Kastelen en buitenplaatsen’
Op de Dag van het Kasteel 25 mei 2015 openen zowel kastelen als buitenplaatsen hun poorten. Geniet van de sfeer van de middeleeuwen of de
rijkdom van de zeventiende en achttiende eeuw. Wandel door de Engelse
tuinen die het natuurgevoel van de negentiende eeuw weerspiegelen of
bezoek een nagebouwd kasteel uit die tijd, waarmee de eigenaar graag de
indruk wilde wekken uit een eeuwenoude familie te stammen, compleet met
ophaalbrug en harnassen in de gang!
Lees verder

Beter in het Groen
Het project beterinhetgroen.nl heeft als doel informatie over gezond aanbod in het groen
beter toegankelijk te maken. Een brede coalitie van partijen uit de sectoren Natuur, Zorg,
Sport en Overheid bundelt via een Green Deal in het project beterinhetgroen.nl hun
kennis, ervaring en netwerk. Het kenniscentrum Groen& Handicap is ook netwerkpartner
geworden van dit project. We houden u via onze Nieuwsbrief op de hoogte. Lees meer
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