Voorstel

Bellopad & Liniepad
met overnachting

Het Bellopad loopt door het inundatiegebied van de Oude Hollandse Waterlinie

Het Bellopad eindigt waar het Liniepad begint: bij het voormalig stationsgebouw Hotel de Witte dame

Bellopad

Liniepad

Verlenging van het Liniepad naar Weesp langs de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinies

Het Bellopad is een mooi voorbeeld van een succesvol wandelpad. Dat succes
komt o.a. door:
•
•
•
•
•
•
•

Eigen website met historische achtergrond en info over cultuur en pleisterplaatsen langs de
route & Facebook pagina
Aansprekende naam en eigen logo + “op slechts 20 minuten vanaf de Dam”
Historische informatie op duidelijk leesbare en goed vormgegeven borden die buiten aan het
stationsgebouw hangen
Groot stuk in het Parool en in ’t AD Groene Hart & in de Groene Venen
Mensen die zelf het initiatief namen en het verder doorontwikkelen (Gert Tetteroo en Klaas
Pater)
Betrokkenheid omgeving door veel oude verhalen, foto’s en bijeenkomsten
Financiele ondersteuning van verschillende fondsen

Waarom combinatie van het Bellopad & het Liniepad?
•

Het Bellopad eindigt waar het Liniepad begint: bij het voormalig stationsgebouw Hotel de Witte dame

•

Het Bellopad heeft meer aandacht gekregen dan het liniepad

•

Door combinatie lift ’t Liniepad mee op de bekendheid van het Bellopad. Het Bellopad komt opnieuw in
het nieuws.

•

Het Bellopad is 19 km en het Liniepad kunnen we doortrekken naar Weesp en is dan 15,4 of 11,8 km.
Samen 34,4 km. Een mooie oefenroute voor mensen die het Pieterpad willen lopen of naar Santiago de
Compostella gaan lopen.

•

Bij de combinatie kunnen we een logeerarrangement aanbieden bij De Witte Dame en tzt bij Fort
Abcoude en de airbnb’s van bewoners aan ’t Gein

•

Het Bellopad deelt veel historische informatie en dit is leuk en goed in combinatie met historische
informatie over de Oude Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie

•

Het Bellopad loopt door de inundatievelden van de Oude Hollandse Waterlinie

•

Fort Nigtevecht is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en ligt in het inundatiegebied van de Oude
Hollandse Waterlinie en door de liniebrug bij het fort wordt verbinding gelegd met de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Drie linies komen daardoor bij elkaar.

Verbeteringen Liniepad
TOEGANKELIJKHEID
• De Liniedijk is vanaf ’t Gein bij manege Willig slecht toegankelijk. Dit is vanwege het hekwerk en de (dure) paarden.
Oude Willig wilde daar geen wandelaars dus werden wandelaars terug gestuurd. Jonge Willig en zijn vrouw Heleen zijn
waarschijnlijk wel aanspreekbaar maar er moet een oplossing komen voor de paarden. Er is ruimte voor een apart
looppad en er zou een klaphek of een bruggetje gemaakt kunnen worden zodat wandelaars en paarden elkaar niet
lastig vallen en wandelaars toch kunnen genieten van de Stelling en de Liniedijk. Het pachtcontract van Willig met NM
is voor zeer lange tijd en beide partijen moeten instemmen waardoor het lastig is om tot een compromis te komen.
RUST EN BELEVING
• Door de liniedijk vanaf Willig toegankelijk te maken zijn wandelaars eerder van de verharde weg af
• Door de Liniebrug is de Velterslaan drukker geworden met fietsers en wandelaars. Voor boeren is het lastig omheen te
passeren. Naast de Velterslaan ligt een smal dijkje waar wandelaars naar toe kunnen worden geleid om de Velterslaan
te ontzien en de wandelaars meer rust te te geven.
BEWEGWIJZERING
• Rondom Fort Nigtevecht is de route aanduiding niet helder omdat de bomen rondom de gracht niet worden
bijgehouden en dat levert gevaar op voor wandelaars. Wandelaars worden daarom omgeleid met blauwe pijltjes maar
dit is niet duidelijk, je ziet wandelaars zoeken.
HISTORISCHE INFORMATIE
• NM houdt niet van bordjes maar de genieloods biedt net als het stationsgebouw van Gert Tetteroo ruimte voor meer
informatie over de Linies en de Stelling als de forten niet open zijn. Mensen willen graag lezen.
• Op de site van NM en SLO wordt nu niet het volledige verhaal verteld en er zouden persoonlijke verhalen aan kunnen
worden toegevoegd
• Info zou ook in het Engels moeten zijn
VERLENGING EN AANSLUITING LINIES (NS route)
• Het orginele liniepad loopt terug naar Abcoude met een klein rondje rondom het fort. Door de fietsbrug kunnen we het
Liniepad verlengen waardoor het doorloopt naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie en naar vestingstad Weesp. Dit is ook
het pad voor de NS wandelroute.

Planning wordt gewijzigd want lancering Lange afstandsroute Linies en hoogstwaarschijnlijk NS route
PLANNING

sept

okt.

nov.

dec.

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei

jun.

gesprek met Gert Tetteroo (spporhuis) en
Gert Jan (De Ronde Venen)
Bespreking provincIe NH en provinicie
Utrecht
Bespreking NM
Subsidie voorstel schrijven en indienen
Bespreking Willig / Liniedijk
Subsidie rond
Domeinnaam liniepad
Opdracht grafische vormgever routekaartje
Opdracht alle teksten
Opdracht infoborden
wWebsite inirchten en FB en vlog en/of
blog
Hekwerk Willig
Aanpassingen bewegwijzering Fort
Nigtevecht
Aanbrengen historische informatie
Pers benaderen
NB’r vragen om het pad te lopen met volg?
Lancering Bellopad & LIniepad
Bijhouden website en FB

onwards

