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Rolstoelpad in het bosgebied van Zonhove 
 
U heeft er vast al wel van gehoord: er is een plan om een rolstoelpad aan te leggen in het prachtige bosgebied achter 
op het terrein van Zonhove. Vorig jaar is er een werkgroep opgericht met de welluidende naam: “Wandelen op 
Wielen”. Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers van: de Stichting Welzijn Zonhove, Klankbordgroep Staatsbosbeheer 
Son en Breugel, het IVN afdeling Son en Breugel en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel. 
Deze werkgroep stelt zich tot doel om in de prachtige natuur binnen de gemeente Son en Breugel een aantal 
rolstoelpaden aan te leggen. Daarmee wordt bereikt dat ook mensen met een rolstoel kunnen genieten van deze 
natuur.  
 
Het zal duidelijk zijn dat het moet gaan om een natuurlijk wijze van aanleg zodat de natuur niet extra verstoord wordt. 
Hiervoor is gekozen, in overleg met onze gemeente, voor het natuurlijke product Dolomiet. Dat heeft een zandkleur 
maar wordt na het aanbrengen erg hard zodat het stevig genoeg is voor het berijden ervan met rolstoelen. 
 
Het eerste project wat ter hand is genomen door de werkgroep “Wandelen op Wielen” is het aanleggen van een 
rolstoelpad in het bosgebied achter op het terrein van Zonhove daar waar de Grote Beek door heen loopt. Dit gebeurt 
uiteraard in nauw overleg met SWZ. Er is een uitgebreid projectplan gemaakt voor het aan te leggen pad dat in het 
bos 600 meter lang wordt en verbindingen zal krijgen naar de ABC-staeten, de Zandstraat en naar de Bontstraat. 
Zodat zo veel mogelijk mensen uit ons dorp samen met de bewoners van Zonhove gebruik kunnen maken van het 
rolstoelpad. Om u een indruk te geven waar het rolstoelpad komt te liggen kunt u hieronder een tekening er van zien. 
 

 
                 Een plattegrond van het aan te leggen rolstoelpad 

 
 
In het projectplan is uitgebreid beschreven hoe het pad er uit moet zien en waar het aan moet voldoen. En natuurlijk 
is er een kostenbegroting gemaakt. Voor de financiering hiervan is gezocht naar sponsoren die financieel of in natura 
een bijdrage wilden leveren aan de aanleg van het pad. Ook zijn er enkele grote vermogensfondsen aangeschreven. 
Dit is prima verlopen en we kunnen u melden dat de gehele kostenbegroting inmiddels is gedekt. Dat betekent dat we 
zijn gestart met het aanvragen van de vergunningen en de gesprekken over de aanbesteding zijn gestart. We hopen 
dat ergens halverwege oktober het rolstoelpad gereed kan zijn. 
 


