
    Z.O.Z.  voor meer informatie omtrent de maaimachines en de mogelijkheid tot het lenen hiervan. 

Hoe hoog is het gras/de ruigte die u wilt maaien?

tot 20 cm hoog

Ruwterreinmaaier
- 5 maaiers verspreid in 

Gelderland en 1 maaier in het 
gereedschapsdepot

tussen de 20 cm 
en 100 cm hoog

Klepelmaaier
- 1 maaier in de IJsselvallei 

en 1 maaier in het 
gereedschapsdepot

diverse hoogten

Zeis
- 10 op voorraad in het 

gereedschapsdepot

 

MAAIKAART 



    

MAAIKAART 
Bij het ontwikkelen van een Klompenpad wordt met de grondeigenaren (en eventuele pachters) afgesproken dat hun gronden toegankelijk zullen worden voor wandelaars. 
Als deze toegankelijkheid ook maaien noodzakelijk maakt, wordt dit aan grondeigenaren gevraagd. In sommige gevallen heeft de eigenaar echter aangegeven deze maaitaak 

niet op te kunnen pakken en is met de lokale klompenpadvrijwilligers afgesproken dat zij deze taak overnemen. De maaikaart geeft schematisch weer welke gereedschappen er 
voor het maaien beschikbaar zijn bij SLG. Hiertoe staan de betreffende contactpersonen vanuit het klompenpadenbeheerteam genoemd. Vrijwilligers kunnen desgewenst ook 
met hun eigen materiaal/machine het Klompenpad onderhouden. Zij kunnen dan de brandstof en materiaalkosten bij SLG declareren. 
 

Ruwterreinmaaier (maaibreedte 50 cm)  

De ruwterreinmaaiers zijn degelijk gebouwde 

machines. Zeer geschikt voor het maaien van 

Klompenpaden bij een maairegime van 6x per 

groeiseizoen (gras tot ongeveer 20 centimeter). 
 
Locaties Ruwterreinmaaiers 
De ruwterreinmaaiers staan verspreid in 
Gelderland op vijf locaties en u kunt deze 
samen met een kist met bijbehorende 
beschermingsmiddelen, brandstof en overige 
benodigdheden bij één van onderstaande 
vrijwilligers ophalen. Zij weten ook hoe de 
maaiers gebruikt moeten worden. Bij sommige 
ruwterreinmaaiers is een kleine aanhanger 
beschikbaar. De gemaakte reiskosten worden 
vergoed (€ 0,19 per km), Declaratieformulieren 
zijn ook aanwezig in de kist. 
 
Gelderse Vallei:  
Jan van de Pol 
0342-451898 
 
IJsselvallei:  
Alex Oudshoorn 
via Lotte Ballering 06-22540772 
 
Veluwe:  
Leejanne Hollaar 
via Saskia Glas 06-15680338 
 
Randmeerkust: 
Jan Willem Wieman 
06-34479977 
 

Rivierengebied West:  
Rosina Verweij 06-30734468 
 
Rivierengebied Oost (Winssen):  
Theo Cobussen 
06-23362536 
 
 
Maaibrigade 
Wanneer het maaien om de één of andere 
reden een te grote uitdaging is geworden, dan 
kan er een verzoek tot ondersteuning worden 
gedaan bij de maaibrigade. 
Klompenpadvrijwilligers Frits Bakker en Harry 
Lamé kunnen goed overweg met de 
klepelmaaier en kunnen samen met een 
vrijwilliger van het betreffende Klompenpad de 
route vrijmaken. Wilt u graag samen met de 
maaibrigade aan de slag, dan kunt u hiervoor 
contact opnemen met uw 
klompenpadbeheerder (zie onder voor 
contactgegevens klompenpadenbeheerteam). 
 
Klepelmaaier (maaibreedte 50 cm) 
De klepelmaaier is geschikt voor middelhoog tot 
hoog gras en ruigte en kan gebruikt worden als 
het gras te hoog is voor de ruwterreinmaaier of 
als het pad bijvoorbeeld overgroeid is met 
braam. Ook bij de klepelmaaier hoort een kist 
met benodigdheden. De klepelmaaier kan na 
een instructie door de maaibrigade worden 
opgehaald. Reserveren kan ook weer via het 
klompenpadbeheerteam (zie onder). 
 

Zeis 
Met de zeis kunt u zowel hoog gras als 
ruigte/brandnetels/braam verwijderen. De 
hoogte van het gras maakt hiervoor niet uit.  
Eén of meerdere zeisen zijn te leen en op te 
halen bij het gereedschapsdepot van SLG te 
Rozendaal. 
 
Contactgegevens klompenpadbeheerteam 
Rosina Verweij 
r.verweij@landschapsbeheergelderland.nl 
06-30734468 
 
Saskia Glas 
s.glas@landschapsbeheergelderland.nl 
06-15680338 
 
Lotte Ballering 
l.ballering@landschapsbeheergelderland.nl 
06-22540772 
 
Bo Koning 
b.koning@landschapsbeheergelderland.nl 
06-29335659 
 
Danja Kempers 
d.kempers@landschapsbeheergelderland.nl 

06-28546394 
 
Robbert-Jan Jonker 
r.jonker@landschapsbeheergelderland.nl 

06-22885234 
 
Erik van Eek 
e.vaneek@landschapsbeheergelderland.nl 
06-50947113 
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