FAQS
De 10 meest gestelde vragen over Wandelen in Ede
1. Wat maakt Ede als wandelgebied zo aantrekkelijk?
Met 32.000 hectare natuur en 1265 km aan wandelpaden is Ede met afstand het
grootste wandelgebied van Nederland. Door de ligging aan de rand van de Veluwe
zijn de natuurgebieden heel divers: uitgestrekte heidevelden en bossen, maar ook
zandverstuivingen, plassen, boerenland en wetlands. In Ede komt de natuur je
tegemoet. Er is een grote variëteit in flora en fauna en je kunt hier ook tijdens
‘gewone’ wandelingen groot wild tegenkomen. Op de website vind je de mooiste
routes en gebieden.
2 - Waarin is Wandelen in Ede als website uniek?
Wandelen in Ede is de enige website die een compleet, actueel en visueel
onderscheidend overzicht biedt van álle wandelroutes in de gemeente Ede,
inclusief Lunteren, Otterlo, Bennekom en Nationaal Park De Hoge Veluwe. Onze
GPS-routes zijn zo uitgezet dat ze de natuurgebieden op de mooiste manier
ontsluiten. De bijbehorende gpx-bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en
alleen hier te downloaden.
3 - Wandelen in Ede was vrij toegankelijk. Waarom vragen jullie voor de
wandelroutes nu een bijdrage van 29,- per jaar?
Wandelen in Ede heeft geen winstoogmerk en wordt met liefde gemaakt, maar
moet wel kostendekkend werken om duurzaam te kunnen zijn. Dit bedrag van
29,- is gebaseerd op de ontwikkelings- en onderhoudskosten van de website, de
routes en het aantal gebruikers. We denken dat dit een redelijke bijdrage is voor
de waarde die Wandelen in Ede levert. Ter vergelijking: een jaarkaart voor de
Hoge Veluwe voor 2 personen kost € 130. Je bijdrage aan Wandelen in Ede geeft
je toegang tot álle wandelroutes, ook als die worden aangepast/wijzigen, en je
gezinsleden kunnen daar ook gebruik van maken.
De afgelopen periode hebben we veel geïnvesteerd om Wandelen in Ede nóg beter
te maken. De website heeft een design upgrade gekregen, de gebieden en
thema’s zijn opnieuw ingedeeld, alle routes gecontroleerd, 30 nieuwe en mooiere
wandelingen uitgezet, interactieve kaarten toegevoegd, nieuwe gpx-bestanden
gemaakt, en inspirerende nieuwe onderdelen (wandelnieuws, online fotoexpositie) gelanceerd.
Natuurlijk willen we de komende jaren ook kunnen doorinvesteren in de website,
de wandelroutes en nieuwe wandelactiviteiten. Zo kunnen we jou en andere
wandelaars optimaal blijven bedienen.

4 - Gaat de hele website nu achter een betaalmuur?
Nee, alleen de wandelroutes. Alle andere onderdelen van de website, inclusief de
nieuwsartikelen en de foto-expositie, blijven vrij toegankelijk.
5 - Heeft dit ook iets te maken met ‘support your locals’?
Jazeker. Wandelen in Ede is een authentiek initiatief van plaatselijke
wandelspecialisten. Door de pandemie en de overheidsmaatregelen is een
substantieel deel van ons inkomen (horeca) weggevallen. Je bijdrage aan
Wandelen in Ede helpt ons dus ook praktisch in deze uitdagende tijd en dat wordt
enorm gewaardeerd!
Maar onze visie is breder. Mooie initiatieven komen tot stand door mensen die
vanuit positieve visie en energie iets beginnen dat er nog niet is, en anderen die
spontaan bijdragen en zo samen iets laten groeien. Een klein mosterdzaadje dat
een mooie boom vol leven kan worden. We hopen dat Wandelen in Ede echt een
community van wandel- en natuurliefhebbers wordt die allemaal hun ervaringen
en inspiratie delen. Hoe lijkt je dat?
6. Kunnen jullie misschien een bijdrage van de gemeente krijgen?
Goeie vraag. Vanaf het begin van Wandelen in Ede hebben we bewust overleg en
samenwerking gezocht met de Gemeente Ede en later Ede Marketing/Bezoek Ede.
Het is helaas niet gelukt om subsidie of sponsoring voor ons initiatief krijgen. Dat
had wel onze voorkeur omdat we vinden dat Wandelen in Ede een belangrijke
bijdrage levert aan de gebiedsmarketing en daarin de grootste recreatiedoelgroep
bedient: wandelaars. Zo’n website zou naar onze overtuiging voor iedereen vrij
toegankelijk moeten zijn.
Maar we hebben ook gemerkt dat ‘corporate denken’ en ambtelijke systemen vaak
in de weg zitten om burgerinitiatieven volmondig te waarderen en te steunen.
Daarom steken we het nu anders in: als wij als wandel- en natuurliefhebbers
allemaal een kleine bijdrage leveren, kunnen iets heels moois in stand houden en
samen verder ontwikkelen.
7 - Tot wanneer is mijn bijdrage geldig?
Vanaf het moment van betaling heb je tot januari volgend jaar onbeperkt toegang
tot de website. Als het tijd is om te verlengen ontvang je hierover automatisch een
mailtje.
8 - Hoe werkt het precies? Welke stappen moet ik zetten?
Het werkt heel eenvoudig:
1) Maak op onze betaalpagina je bijdrage met iDEAL over: https://donorbox.org/
wandelen-in-ede

2) In de ontvangstbevestiging ontvang je een persoonlijke inlogcode.
3) Vul deze in op https://www.wandeleninede.nl/wandelroutes en je hebt direct
toegang tot alle wandelroutes, of de selectie die je hebt gekozen.
Je toegangscode is persoonlijk en niet overdraagbaar. Je kunt deze gerust op
meerdere devices gebruiken, en je directe gezinsleden kunnen er ook gebruik van
maken, maar uiteraard niet delen met anderen.
Je kunt bij je betaling kiezen voor een eenmalige betaling of een doorlopende
machtiging, al naar gelang je voorkeur. Je kunt dit altijd nog wijzigen.
9 - Ik heb dit jaar al een bijdrage overgemaakt. Moet dat nog een keer?
Als je in 2021 al een vrijwillige bijdrage hebt overgemaakt kun je het verschil
tussen wat je al hebt betaald en de nieuwe jaarbijdrage overmaken naar IBAN:
NL26 INGB 0006 2706 02 t.n.v. Emerge Media o.v.v. ‘bijdrage Wandelen in Ede’.
Stuur daarna even een mailtje naar info@emergemedia.nl, dan ontvang je een
inlog voor de website.
10 - Moet ik het wachtwoord bij elk bezoek opnieuw invoeren?
Nee, dat hoeft niet. De meeste browsers onthouden dit. En anders kun je altijd
nog even in je bevestigingsmailtje kijken.
Als je nog vragen hebt, neem gerust contact met ons op: info@emergemedia.nl.
We helpen je graag verder!

