
Input voor Nieuwsbrief Kootwijk Vooruit 

Aanpassingen aan ruiter- en menroutes rondom Kootwijk 

Boswachter Laurens Jansen van Staatsbosbeheer heeft Kootwijk Vooruit gevraagd om met hem in 

overleg te gaan over een aantal mogelijke aanpassingen van de ruiter- en menroutes op een aantal 

plaatsen rondom Kootwijk. Dit is door 2 leden van de Werkgroep Recreatiezonering opgepakt. 

Aanpassing op ruiter- en menpad Kootwijkerbovenbos 

Aan een ruiter- en menpad vlakbij Radio Kootwijk ligt een zeer kwetsbare locatie m.b.t. flora en 

fauna. Op deze locatie kunnen we het ruiterpad niet goed onderhouden, verbrede of er watergaten 

maken gezien de kwetsbare vegetatie in de bermen en heide naast het pad. 

Om deze plek meer rust te geven is op deze locatie het tracé inmiddels aangepast. 

 

 

 

Aanpassing ruiter- en menroute Kootwijkerdijk / Boswachter van Emstweg 

Op de kruising Kootwijkerdijk/Boswachter van Emstweg blijkt het logischer om komende vanaf het 

spoor rechtdoor te gaan over de Boswachter van Emstweg. Hierdoor rijden veel ruiters en menners 

nu op dat stuk buiten de route. Voorstel van SBB was om de route daaraan aan te passen zodat route 

en gebruik weer overeen komen. De werkgroep staat hier positief tegenover. De bebording ter 

plaatse wordt op korte termijn aangepast. 

 



 

 

Ruiter- en menroute Houtbeek (Stroesche Heide) 

Het ruiterpad langs de houtbeek weg is dicht gegroeid. Deze is alleen nog te gebruiken voor ruiters 

en niet meer voor menners. Gevolg is dat menners op de beheerweg lopen wat niet de bedoeling is. 

Omdat langs de houtbeek een grote populatie adders en gladde slangen zit is het vanuit ecologisch 

oogpunt niet wenselijk dit pad weer breder te maken en op te knappen. 

Er is gesproken over het mogelijk verplaatsen van de ruiter- en menroute (meer naar het noorden).  

Omdat in het kader van de Recreatiezonering mogelijk meer aanpassingen aan paden in dit gebied 

moeten worden gedaan, is besloten deze ruiter- en menroute voor nu zo te laten. En de mogelijke 

verplaatsing van de route te zijner tijd mee te nemen in de uitwerking van de Recreatiezonering. 

Ruiterpad Kootwijkerduin 

Door actievere communicatie over het hondenlosloopgebied Kootwijkerduin neemt het gebruik van 

dit gebied toe. Vanuit het beleid van Staatsbosbeheer is het niet wenselijk dat honden en 

paardenroutes door hetzelfde gebied lopen. Op termijn gaat dit gebied aan de oostzijde ook 

omheind worden om de veiligheid van het hondenlosloopgebied te vergroten. Vanuit 

Staatsbosbeheer is daarom overleg gevoerd met de Gemeente Barneveld om te bekijken of de 

ruiterroute over de Boveneindseweg geleid kan gaan worden. 



 

 

Echter vanwege diverse wijzigingen in de ruiter- en menroutes in 2018, is er eind 2018 op initiatief 

van de Werkgroep Paard een bijeenkomst geweest met bewoners van ons dorp die paardrijden of 

mennen. Hieruit is een wensen-/prioriteitenlijst gekomen waarop behoud van het paardenpad aan 

de noordzijde van Kootwijkerduin in de top van de wensen is gekomen. Deze lijst is vanuit Werkgroep 

Paard ook gedeeld met Laurens.  

Daarom hebben we tijdens ons overleg met elkaar bekeken welke opties er zijn om het ruiterpad te 

behouden en de gebruikergroepen (ruiters en honden) toch verantwoord te scheiden. Hiervoor zijn 

een aantal vervolgacties nodig die nu gezamenlijk worden opgepakt. Wordt vervolgd. 

Toegangshekken ruiter- en menroutes 

De toegangshekken van de ruiter- en menroutes zijn eigendom van de Provincie Gelderland. Indien 

de toegangshekken niet goed werken of kapot zijn, kunt u contact opnemen met de provincie via 

provincieloket@gelderland.nl. 

 

 

 

 


