Rolstoelpad Leersumse Veld officieel geopend
Drie kilometer midden door de prachtige natuur
L E E R S U M Burgemeester Naafs opende vrijdag

onder grote belangstelling het nieuwe rolstoelpad van drie kilometer door het
Leersumse Veld. Het pad werd grotendeels door crowdfunding mogelijk gemaakt. Drijvende kracht achter het project was
boswachter Corien Koreman, die op haar beurt werd geı̈ nspireerd door rolstoelgebruiker Ina Lamein uit Wijk bij Duurstede.
Edith Hazelzet , Nieuwsblad de Kaap, 13 juni 2019
Het Leersumse Veld is al veertig jaar het favoriete natuurgebied van Ina Lamein en haar partner Reinout Broos. Toen Lamein
rolstoelgebonden raakte en er niet meer kon ko- men vond zij dit meer dan jammer: Het was een groot verdriet.” Broos liet het er
niet bij zitten. ,,Ik heb allerlei instanties bestookt met mails. Waarom zijn er wel paden voor doelgroepen als mountainbikers, ruiters,
fietsers, wandelaars, maar nauwelijks voor mindervaliden?” Zijn oproep viel bij Koreman in vruchtbare aarde. Twee jaar lang zette
zij zich in om het halfverharde pad te realiseren, en niet alleen dat. Er moest ook een parkeerplaats komen, markeringen, een
verlaagd informatiepaneel voor rolstoelgebruikers, een geschikte picknicktafel en een aangepast toilet.” Ze benadrukt dat het pad
toegankelijk is voor alle mensen die gebonden zijn aan wielen, dus ook met rollators en scootmobielen, en mensen met een visuele
beperking middels het gebruik van braille.
G E N I E T E N Jasper Kuipers,

hoofd Staatsbosbeheer (SBB) Utrecht, roemt de financië le inventiviteit waarmee het pad tot stand is
gekomen. Behalve het Buitenfonds leverden MTB Utrechtse Heuvelrug, de Lionsclub, Continental Barneveld, de KNVB en vele andere
bedrijven, verenigingen en particulieren bijdragen. Burgemeester Naafs vindt het belangrijk dat er nu een derde rolstoelpad is in de
gemeente, na die op landgoed Broekhuizen en bij St. Helenaheuvel. ,,Een tijdje geleden zat ik tijdens de schouw van de Traay in
Driebergen twee uur in een rolstoel om te ervaren wat je dan tegenkomt. Ik vond het pittig, en had de volgende dag behoorlijk last
van mijn polsen. Maar dit is hartstikke mooi. Ik hoop dat er veel gebruik van wordt gemaakt en dat er meer van dit soort paden
komen in de gemeente.” Samen met Lamein, Kuipers en Janine Caalders, voorzitter van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, sleepten
zij een boomstammetje weg, als symbool voor de opening van deze derde ‘Natuur-zonder-drempels-route’. Vervolgens ging het
gezelschap van ruim zestig personen naar het beginpunt van het pad, om er daarna in kleinere groepjes van te genieten.

Ina Lamein kan na jaren weer haar favoriete Leersumse Veld op. Ze hoopt op meer rolstoelpaden in de omgeving.
VERVUILD PUIN Tijdens

de aanleg van het pad uitte een aantal inwoners kritiek op het gebruik van vervuild puin hierbij. Onder andere
Danië l Kuyper van de Partij voor de Dieren sprak SBB hierop aan. Jasper Kuipers stelde de bijbehorende certificaten ter beschikking.
Er blijken allerlei gradaties van vervuild puin te bestaan, met verschillende soorten toegestane materialen als deze maar niet afbreken in de natuur. Kuipers over de kritiek: ,Schoon puin wordt in Nederland bijna niet gebruikt, want het is niet betaalbaar. Dus je
staat voor een dilemma. Een ander soort verharding zoals betonplaten wordt meestal niet passend gevonden in de natuur. Dan blijft
de vraag aan de certificeerders: accepteer je dit soort normen?” Kuipers sprak met de bezorgde burgers over het puin en ondernam
de volgende actie: ,,We hebben het pad een stuk of tien à twaalf keer helemaal gelopen en er iedere keer handmatig een zak aan
plastic en glas opgeraapt. De natuur werkt de vervuiling vanzelf naar boven.”
Janine Caalders liet weten erop te vertrouwen, dat de terreinbeheerders in het Nationaal Park weten wat ze doen.

