1. Start: Zwembad Twenhaarsveld,
Landuwerweg 19, Holten
Het is ook het startpunt van een van de
rondwandelingen langs het Wereldtijdpad
(zie startbanier en tafelpaneel).

Holterberg &
Dijkermaten

2. Fiets richting Holten,
naar fietsknooppunt 71

Dagtocht voor fietsers

3. Naar fietsknooppunt 69
(jaarpaaltjes 1999-1977)
- Rechts: zicht op Holterenk.

Startpunt
 Zwembad Twenhaarsveld, Landuwerweg 19,
Holten (naast Landal-vakantiepark
Twenhaarsveld).

- Links: uitzichtpunt.

4. Naar fietsknooppunt 65
(jaarpaaltjes 1976-1935)

Lengte
45 km.
Type fietstocht
 De fietstocht voert je langs diverse plekken in en
rond Holten die uit het oogpunt van historie en
natuur de moeite waard zijn.


Je fietst via de Holterberg en Waterhoek naar de
korenmolen in het buurtschap Dijkerhoek.
Daarna via Holten weer naar het startpunt.



Sommige delen van het traject zijn een beetje
‘ruig’, maar met de fiets toch goed te doen.



Bepaal zelf welke mogelijkheden je onderweg
benut.

Fietsroute
 De fietsroute loopt deels langs het Wereldtijdpad:
de tijdlijn tussen Holten en Rijssen, die je herkent
aan de paaltjes met jaartal en informatiekubus.


Informatiepaneel ‘Emancipatie’ (naast jaarpaal 1976)

Raad eens wanneer ons land voor het eerst een
gekleurde burgemeester kreeg.

Waarom is 1956 een belangrijk jaar voor de
kleurlingen in de VS?

Daarnaast maak je gebruik van het Fietsnetwerk
Twente.
Jouw geboortejaar?
Langs dit deel van de route staat misschien wel het paaltje
van je geboortejaar. Jouw geboorte was natuurlijk de
belangrijkste gebeurtenis van het jaar, maar helaas… dat
staat niet op de kubus vermeld. Wat wel?
QR-code jaarpaal 1974

Filmpje over wat een paar Chinese boeren dit jaar
ontdekten.
QR-code jaarpaal 1969

Beleef de eerste landing op de maan!
QR-code jaarpaal 1959

De ontdekking van gas in Groningen zou ons alleen
maar voordeel opleveren…..!

Wereldtijdpad Rijssen-Holten / Tour de l’histoire 3

1

5. Naar fietsknooppunt 64
6. Naar fietsknooppunt 68

Informatiepaneel ‘Media / vervoer’ (naast jaarpaal
1960)

Wat is voor jou de top-3 van ontwikkelingen die het
leven van mensen het meest ingrijpend hebben
beïnvloed?

Kinderboerderij ‘Dondertman’

Meester Bosweg 5, 7451 KC Holten, 0548-361 169.

Dieren, speeltuin, klootschieten, huifkartochten, pony
rijden.

Open:
- hele jaar: za + zo: 10.00-17.00.
- mrt t/m okt: 10.00-17.00
- nov t/m feb: di-vr 10.00-17.00

Halverwege de route
Ommetje Natuurdiorama Holterberg

Zie wegwijsbord.

Holterbergweg 12, 7451 JL Holten, 0548-361 979.

Levensgrote diorama’s geven je het gevoel midden in
de natuur te staan.

Voor kinderen: speurtochten en het Bos van Daantje
Das.

Open van 1/4 tot 1/11 op ma-za 10.00-17.00 uur en
op zo van 11.00-17.00 uur. Van 1/11tot 1/4 op wo t/m
zo van 11.00-17.00 uur.
Ommetje Canadese Begraafplaats

Ter hoogte van midgetgolfbaan (R): Wullenbergweg.

Volg borden Canadese Begraafplaats, Eekhoornweg
10, 7451 HR Holten, 0548-789 161.

Openingstijden begraafplaats en informatiecentrum:
in de zomer de hele week van 10.00-17.00 uur; in de
winter op wo t/m zo van 11.00-16.00 uur.

De Canadian War Cemetery is een stukje Canadees
grondgebied op de Holterberg. Er liggen honderden
Canadese militairen begraven. Ze lieten in de
nadagen van WO-II het leven bij de bevrijding van
Oost-Nederland. Ook 36 Britten, 2 Australiërs en een
Belg hebben er hun laatste rustplaats gevonden.

Informatiepaneel ‘Wetenschap’ (naast jaarpaal 1820)

Weet jij misschien een antwoord op de vragen?

Tip: de antwoorden staan op de achterzijde van het
paneel!

Midgetgolf en klootschieten op de Holterberg

Holterbergweg 11a, 7451 JL Holten, 0548-366 220.
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8. 1e weg (L) tegenover Gastenboerderij
Kosman: Oosterveldsweg (1361-1492)

Informatiepaneel ‘Franse Revolutie’ (naast jaarpaal
1800)

Wanneer begon die ook al weer?

Wat gebeurde er die dag?

Want vind je, was het terecht dat de Fransen in
opstand kwamen?

Informatiepaneel ‘Renaissance’ (naast jaarpaal 1361)

De Renaissance is een periode in de Europese
geschiedenis die volgde op de middeleeuwen.
Renaissance betekent wedergeboorte, maar van wie
of wat?

Zou je (een poosje) in de Renaissancetijd hebben
willen leven?

Zo ja, wie had je dan graag eens willen ontmoeten?

Informatiepaneel ´Verlichting´ (naast jaarpaal 1750)

Kun je het begrip ‘Verlichting’ verklaren?

Wat is de beroemdste uitspraak van de Franse filosoof
Voltaire, die hij nooit heeft gedaan?

In welke stad staat het oudste museum van ons land?

7. Richting knooppunt 67
Je rijdt nu op ‘Lus Dijkermaten’ van het
Wereldtijdpad. De route herken je aan de
paaltjes met jaartal en kubus, die langs de kant
van de weg staan.
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Informatiepaneel ‘Midden- en Zuid-Amerika’ (naast
jaarpaal 1406)

Ontdek wat er gebeurde met de verliezers van een
balspel rond 1450.

Wat was die Hernan Cortès voor een man?

Vind je dat Francisco Pizarro een standbeeld verdient?
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Informatiepaneel ‘Boekdrukkunst’ (naast jaarpaal 1469)

Zoek eens uit wie in Europa de boekdrukkunst uitvond.

Je hoort wel eens zeggen: de boekdrukkunst heeft net
als internet de wereld veranderd. Eens?
Diekerhookse Mölle ‘De Hegeman’

In het hart van de buurtschap Dijkerhoek staat ‘De
Hegeman’, een van oorsprong Zuid-Hollandse
poldermolen (bouwjaar ca. 1730) die in 1890 werd
gekocht en omgebouwd tot korenmolen.

Dijkerhoekseweg 22, 7451 LV Dijkerhoek, 0548-361
467 / 06-21 69 31 21.

Open van eind april – 1 oktober en in de herfstvakantie
ma t/m za 10.00-16.00 uur; daarbuiten op vr van
13.00-16.00 uur.

Winkeltje + Rustpunt.
Eeuwpaal 1500

Ontdek hoeveel in die tijd een Amsterdams
grachtenpand waard was....!

Hoe oud worden de mensen gemiddeld?

Hoeveel inwoners telt Twente?

Informatiepaneel ‘Ontdekkingsreizen’ (naast jaarpaal
1490)

Welke grote vergissing maakte Columbus?

Hoe komt Amerika aan zijn naam?

Waren de eerste ontdekkingsreizigers gelukszoekers?

9. Op fietsknooppunt 67 (R) in de
richting van knooppunt 6:
Dijkerhoekseweg (1493-1551)
Dijkerhoek
De buurtschap is ontstaan op de plek waar een half
natuurlijke dijk tussen Deventer en het oosten van het land
een scherpe bocht maakte. De weg liep deels over een
zandrug door een leeg, woest en vochtig gebied. Reizigers
hielden op die manier droge voeten.
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IJsboerderij Oans

Maneschijnsweg 36, 7451 LK Holten, 0548-363 680 /
06-23 21 39 93.

Winkel open: wo en za van 9.00-16.00 uur.

10. 1e weg (R): Maneschijnsweg
(1552-1596)
Ommetje boerderijmuseum

In plaats van (R) naar (L): Pasmansweg.

Boerderijmuseum ‘Opa’s Erf’, Pasmansweg 10, 7451
KP Espelo-Holten. 0572-321 274.

Maak kennis met het levensverhaal van Opa Dirk.

Verder aandacht voor de gewassen die vroeger in de
streek werden verbouwd.

Open van 1/4 t/m 31/10 op di en do van 10.00-17.00
uur.
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Scan de QR-code op jaarpaal 1584 en wees ooggetuige
van deze politieke moord.

11. (L) Van Nootensweg (1597-1624)
(deels onverhard)

Informatiepaneel ‘VOC-WIC’(naast jaarpaal 1624)

De Verenigde Oost-Indische Compagnie was de
eerste multinational ter wereld. Ontdek waarom deze
onderneming zo machtig en rijk kon worden?

Lijkt de VOC op de multinationals van onze tijd
(Google, Facebook, Apple, Shell)?

Piet Hein, zijn naam is klein… Hoeveel zouden zijn
buitgemaakte zilverstukken nu waard zijn geweest?

12. (R) Vijfhuizenweg (1625-1688)

Informatiepaneel ‘Opstand’ (naast jaarpaal 1597)

Waarom kwamen ‘we’ eigenlijk in opstand tegen de
Spaanse koning?

Waarom ging men toen op zoek naar een andere
koning?



1600… Slag bij Nieuwpoort. Het bekendste jaartal
uit de Nederlandse geschiedenis. Maar waar ging het
eigenlijk om?
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De QR-code op jaarpaal 1662 geeft toegang tot een
filmpje met het verhaal achter deze wereldberoemde atlas.

Infopaneel ‘Japan’ (naast jaarpaal 1666)

Zoek eens uit waarom Japan alle buitenlandse
handelaren het land uitzette, behalve de Hollanders.

En waarom de ‘rode barbaren’ toch onder curatele
werden geplaatst?
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13. Einde weg (L): Oude Deventerweg
(1689-1732)

Holten centrum

Eeuwpaal 1700

Al in 1700 gaan er stemmen op tegen de slavernij. Wat
vind je van de argumenten van de tegenstanders?

In ons land stappen we eindelijk over op de
tijdrekening die al in 1582 door paus Gregorius XIII is
ingevoerd. Wat vind je van de argumenten van de
tegenstanders?

QR-code op jaarpaal 1722
In 1722 ontdekte een Nederlander deze
beelden op een eiland in de Stille Oceaan. Op de kubus
kun je lezen wie dat was.

Rond de Smidsbelt in het centrum van het dorp vind je
gezellige terrassen, de oudheidkamer en - in het
Kulturhus - de Collectie Nagelhout.

Museum Oudheidkamer Hoolt’n

Dorpsstraat 25-27, 7451 BR Holten, 0548-361 429.

Naast de vaste collectie over het verleden van Holten
en de Holtenaren ook wisselende exposities.

Open: van april t/m oktober op di t/m za van 13.3016.00 uur en van november t/m maart op vr en za van
13.30-16.00 uur.

Collectie Nagelhout

Kunstcollectie in Kulturhus Holten, Smidsbelt 6, 7451
BL Holten.

De collectie draagt de naam van verzamelaar en
schenker J.P.Nagelhout (1901-1975), huisarts in
Holten.

Open van ma t/m vr van 11.00-17.00 uur en op za van
11.00-15.00 uur.

Het filmpje achter de QR-code vertelt over de geheimen
achter deze manshoge beelden.

14. Op viersprong (L): Jeurlinksweg
(naar fietsknooppunt 68)
15. Richting fietsknooppunt 71
16. Onder spoorwegviaduct door
17. Op rotonde rechtdoor: Dorpsstraat
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Sculpturen Wereldtijdpad

In het centrum eindigt het Wereldtijdpad.

Sinds 2010 wordt elk jaar langs de winkelpromenade
(Zwartepad) de jaarpaal van het achterliggende jaar
geplaatst, die is ontworpen door een jonge
kunstenaar.

Het Zwartepad dankt zijn naam aan het feit dat het
vroeger werd onderhouden met de zwarte as uit de
ovens van een zuivelfabriek en een bakkerij.

18. Op Smidsbelt (R): tussen Kulturhus
en kerk naar fietsknooppunt 2

Het Wereldtijdpad wordt in stand gehouden door
een team van vrijwilligers.
Je kunt hen steunen bij het onderhoud
door voor € 5 donateur te worden
op www.wereldtijdpad.nl (pagina: Donateurs).
Maar ook een eenmalige donatie op
bankrekening NL58 INGB 0671 8797 58
wordt bijzonder op prijs gesteld.

19. Op fietsknooppunt 2 (R):
naar fietsknooppunt 72
20. Op fietsknooppunt 72:
naar fietsknooppunt 8 (rechtdoor)
21. Op fietsknooppunt 8:
richting fietsknooppunt 71
Koffiemolenmuseum

De Koffiemölle is een koffie- en theeschenkerij met
een verzameling van 420 koffiemolens die je gratis
kunt bezichtigen (consumptie verplicht).

Adres: Camping Ideaal, Schreursweg 5, 7451 RG
Holten; 0548-361 725..

Open van 1 april tot 1 oktober op donderdag- en
zaterdagmiddag van 12.00-18.00 uur.
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22. Zwembad Twenhaarsveld:
einde van deze ‘Tour de l’histoire’

Brasserie

Op het terrein van vakantiepark Landal
Twenhaarsveld (Landuwerweg 17, 7451 SP Holten)
vind je naast de receptie een gezellig restaurant met
de naam Timber’s Brasserie.

Open: dagelijks van 10.00-22.00 uur (keuken tot
21.00 uur).

Reserveren: 0548-364 675.
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