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Wandelen langs
paars, geel en rood
Nederland is het land van de paaltjeswandelingen. Overal
vind je ze, rondwandelingen die bewegwijzerd zijn door
een paal met een gekleurde kop. Voor de wandelaar die
meer wil dan dat ene ommetje, hebben ze in Twente iets
bedacht: het wandelnetwerk.
JOOST VERMEULEN
Wandelpad nabij Holten.
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Het riviertje De Regge, tussen Twente en Salland.
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ls we nu de blauwe
en de paarse route
nemen en dan vanaf
punt 58 alleen nog
paars volgen, zijn we
het snelst beneden.” De motregen
die al de hele morgen als een fijne
waas in bossen rond de Holterberg
hing, heeft plaats gemaakt voor een
gestage plensbui. En de twee wandelaars die bij keuzepunt M 60 onder een boom staan te schuilen, besluiten dat het genoeg geweest is. Ze
hadden nog de lange gele route willen wandelen. Maar nu het er naar
uitziet dat het weer niet beter wordt,
willen ze via een alternatieve route
zo snel mogelijk terug naar Holten.
De nummers en kleuren worden
op een briefje genoteerd, de kaart
gaat in een plastic beschermhoes en
wordt opgeborgen. Een laatste slok
uit de veldfles, en dan wordt de rits
van het regenjack dichtgetrokken
en stappen ze de regen in, rechtsaf
naar beneden, via de paaltjes met
blauwe en paarse pijlen naar hun
eindbestemming.

Deze wandelaars maken deel vanuit van het groeiende aantal dat het
Twentse wandelnetwerk heeft ontdekt: een uitgelezen systeem waardoor de vele honderden bestaande
routes en tochten eenvoudig met elkaar te combineren zijn.
Het idee voor het netwerk in Twente ontstond begin jaren negentig
van de vorige eeuw. Volgens Vladimir Mars, die als routemaker bij de
ontwikkeling van het netwerk betrokken was, vormde de komst van
het uiterst populaire fietsknooppuntenplan één van de aanleidingen waardoor de discussie over
wandelnetwerken in Nederland in
een stroomversnelling raakte. “Het
was duidelijk dat bij fietsers een

H0nderden
routes zijn
simpel te
combineren

Van ommetje tot afzien in de RAI
AMSTERDAM – Het zal druk worden, volgend weekeinde op de
jaarlijkse Fiets- en Wandelbeurs in
de Amsterdamse RAI. Fietsen deden we al flink, wandelen wordt
ook steeds populairder. Daarom
vandaag alleen maar wandelverhalen op de reizenpagina’s.
Een ommetje, dagtochtjes, een paar
dagen in eigen land, dwars door Europa of van Amsterdam naar Djakarta: steeds meer mensen trekken
er op de fiets of te voet op uit. En met
de crisis is zo’n actieve vakantie

steeds vaker een alternatief voor
een gemotoriseerde reis.
Als er één plek is waar deze toegenomen belangstelling voor fietsen
en wandelen te merken is, dan is het
op de Fiets- en Wandelbeurs.
Dit evenement, dat dit jaar voor de
zesde keer wordt gehouden, groeide
uit van een bescheiden evenement
tot een grote tweedaagse beurs die
maar liefst drie hallen van de RAI in
beslag neemt. Ruim 400 exposanten uit de hele wereld tonen daar
wat er op wandel- en fietsterrein allemaal te beleven valt.

Uiteraard is er veel aandacht voor
de techniek: de nieuwste fietsen, de
beste bergschoenen en de allerlaatste snufjes op het terrein van GPS.
Maar ook honderden toeristische
bestemmingen laten hun fiets- en
wandelmogelijkheden zien.
Net als in de voorgaande jaren is er
een bestemming die extra onder de
aandacht wordt gebracht. Dit jaar is
dat Slovenië, dat duidelijk maakt
dat in dit meest beboste land van
Europa prachtige tochten gemaakt
kunnen worden.
De beurs biedt ook een uitgebreid

programma aan lezingen en workshops. Beroemde buitensporters als
fietser Frank van Rijn en woudloper
Bart de Haas vertellen over hun
avonturen. Maar je kunt op 27 en 28
februari ook in 25 minuten leren hoe
je het best je rugzak inpakt, of wat je
moet doen om een wandelvakantie
met kinderen tot een succes te maken.
Extra aandacht is er dit jaar ook
voor de dichtbij-bestemmingen. Zo
worden er maar liefst vier nieuwe
Nederlandse wandelroutes gepresenteerd. Dat het wandelen in Ne-

derland in de lift zit, blijkt ook uit
het succes van het Twentse wandelnetwerk. Zowel op zaterdag als op
zondag zullen de bedenkers laten
zien waarom dit netwerk zo’n succes is en vooral: hoe je er optimaal
van kunt genieten.
Fiets- en wandelbeurs, 26 en 27 februariindeRAI.Entree€14,indevoorverkoop € 11 via www.fietsenwandelbeurs.nl. Kinderen tot 12 jaar onder
begeleiding gratis.
Het lezingen- en workshopprogramma staat op de website.

