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leen erg kostbaar, maar ook wel
heel erg veel.”
En dan was er het probleem van de
vele al bestaande wandelroutes. Die
door allerlei organisaties beheerde
en meestal ook bewegwijzerde routes moesten op een of andere manier in het systeem worden opgenomen. In Twente heeft men er daarom voor gekozen een netwerk te
bouwen dat uitgaat van bestaande
rondwandelingen. Waar nodig zijn
die op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden.
De keuze om met gekleurde paaltjes te werken, werd ook ingegeven
door de bestaande situatie. “Deze
vorm van markering heeft een heel
hoge graad van herkenning. En het
past het beste in het landschap,”
zegt een vertegenwoordiger van de
regio Twente, de opdrachtgever.
Het systeem werkt in de praktijk
als volgt. Je gaat naar één van de bijna zestig startpunten, die verspreid
door heel Twente liggen – alleen al
rondom Holten zijn er zes. Bij zo’n
startpunt – waar altijd parkeergele-

grote behoefte was om op een eenvoudige manier zelf een route te
kunnen samenstellen. Het knooppuntensysteem biedt dat, het koppelt een optimale vrijheid aan een
maximum aan gebruiksgemak.
Wandelaars bleken dezelfde behoefte te hebben aan vrijheid en gemak.”

W

as het dan niet het eenvoudigst het knooppuntenplan gewoon te kopiëren
voor wandelaars? Vladimir Mars:
“Dat heeft men ook in eerste instantie gedaan. Bijvoorbeeld in Zeeland
is zo’n wandelknooppuntensysteem aangelegd. Maar al gauw ontdekte men dat zoiets voor wandelaars toch niet optimaal is.”
“Een heel groot bezwaar is bijvoorbeeld dat wandelen, puur vanwege de actieradius, veel kleinschaliger is. Je vindt bijvoorbeeld in een
relatief klein bosgebied soms meer
dan tien wandelingen. Als je dan
overal waar die elkaar kruisen een
paneel neerzet, wordt het niet al-
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Een voorbeeld van een lange wandeling(25 kilometer) rondom Holten en
over de Holterberg.
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ie dat lastig vindt, of wie
tijdens de wandeling alsnog van route wil veranderen, heeft eigenlijk de speciale wandelnetwerkkaart nodig. Twente is
daarvoor opgedeeld in vieren. Van
elk deel is een kaart (schaal
1: 25.000) waarop alle routes, startpunten en keuzepunten staan aangegeven die zich in dat gebied bevinden. Met behulp van de kaart

kun je eindeloos veel combinaties
maken. Bepaal je vertrekpunt, zoek
het dichtstbijzijnde keuzepunt op
en vervolgens kun je van keuzepunt
naar keuzepunt wandelen. En wanneer een verbinding ontbreekt, dan
is de kaart gedetailleerd genoeg om
je eigen doorsteek te vinden.
Het succes van het Twentse model, dat binnenkort op andere plekken in Nederland (onder andere in
de omgeving van het Noord-Hollandse Bergen) navolging zal vinden, is ook gelegen in het feit dat de
wandelaar met behulp van de computer thuis al aan de slag kan. Alle
routes en keuzepunten kun je er
vinden, en met enkele muisklikken
stel je een eigen route samen.
Ook bestaat de mogelijkheid om
de thuis samengestelde tocht op
een GPS of waypoint te downloaden. En binnenkort wordt het systeem uitgebreid met mogelijkheden
om het hele netwerk op de mobiele
telefoon beschikbaar te maken.
www.wandelenintwente.nl
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genheid is, waar fietsenrekken
staan, vaak een openbaar toilet is
en soms ook een OV-punt vlakbij –
staat een informatiepaneel met een
kaart. Daarop zijn alle rondwandelingen ingetekend die vanaf dat
punt gemaakt kunnen worden.
Die rondwandelingen zijn tussen
de 3 en 12 kilometer lang en zijn allemaal in twee richtingen gemarkeerd
door uniforme houten paaltjes
waarop de richting met een gekleurde pijl wordt aangegeven. Wil je een
rondwandeling maken, dan hoef je
dus niets anders te doen dan te besluiten welke kleur/route je wilt volgen.
Wil je meer, dat wil zeggen een

langere wandeling, een wandeling
van A naar B of zelfs een meerdaagse tocht, dan moet je gebruik maken
van de zogenoemde keuzepunten.
Die staan ook op het infopaneel
aangegeven en ze worden ‘in het
veld’ gemarkeerd door iets grotere
houten palen. Op elk keuzepunt
kruisen twee of meer routes elkaar.
Je kunt op die manier alle rondwandelingen met elkaar combineren,
door tevoren op de kaart bij het
startpunt te kijken bij welk keuzepunt (nummer) je van route (kleur)
wilt veranderen. Dat moet je dan
onthouden of opschrijven.

Bijvoorbeeld: van Holten naar Holten, 25 kilometer
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Startpunt: NS-station Holten
Keuzepunt M 69. Dan:
M 69 - M 71 blauw/rood/groen/paars
M 71 - M 75 rood/wit(GR markering)
M 75 - M 76 – M 77 blauw/groen/rood
M 77 - M 78 blauw/groen
M 78 - M 79 groen
M 79 - M 80 groen/oranje

Gele route tot N 43, daarna:
N 43 - M 65 groen
M 65 linksaf blauw/oranje
M 63 - M 58 blauw
M 58 - M 59 paars
M 59 - M 55 paars/blauw
Lengte 7,3 km
Op dit punt kun je de route inkorten
M 55 - M 66 blauw
M56 - M 57 roodwit(GR markering)
M 57 - M 69 paars

ruggaan naar Holten(zie hierboven),
of via:
M 55 - M 54 groen
M 54 - M 50 groen/oranje
M 50 - M 49 groen
M 49 - M 48 blauw/geel
M 48 - M 41 blauw
M 41 - M 40 blauw/rood
M 40 - M 42 blauw/oranje
M42 - M 43 blauw
M 43 - M 45 rood/groen/geel
M 45 - M 46 rood/geel/groen
M 46 - M 70 paars

Totaal 3,4 kilometer
A1

Doorsteek bij M 80 rechtdoor over de
Landuwweg tot de gele route, op de gele
route linksaf

Wie nog door wil wandelen, kan vanaf
M 55 de groene rondwandeling die hier
begint helemaal volgen( beide richtingen gemarkeerd ) en dan vanaf M 55 te-

Lengte 10,6 kilometer
Nodig: kaart Wandelnetwerk Twente
deel 3 inclusief Salland.

