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Weer een bijzonder jaar 
 

Een nieuwe website, nieuwe 
themawandelingen, groot onderhoud, 
uitbreiding van het team vrijwilligers, 
een historische  verjaardagskalender,  
schoonmaak van alle WTP-objecten, 
afspraken over inpassing van het 
Wereldtijdpad in het Twentse 
wandelnetwerk. Er is weer veel 
gebeurd met en rond het 
Wereldtijdpad. Ook de voorbereiding 
van de viering van het 10-jarig 
bestaan komend jaar is gestart.  
Tijd om even bij te praten…   
 

 
 

Nieuwe website 
 

In het voorjaar kreeg de website 
van het Wereldtijdpad een nieuw, 
fris jasje aangemeten.  
 

Verbetering van toegankelijkheid en  
gebruiksgemak stonden daarbij 
voorop. Ook de inhoud kreeg een 
grondige update. Gert Ribbink 
verdient alle lof voor zijn kundige en 
creatieve aanpak.   
 

 
 

WTP-wandelaars 
 

Regelmatig krijgen we de vraag: 
hoeveel wandelaars maken eigenlijk 
gebruik van het Wereldtijdpad? Een 
voor de hand liggende vraag. Maar 
ook een vraag die lastig te 
beantwoorden is. Het Wereldtijdpad 
is namelijk vrij toegankelijk. Omdat 
we geen toegangsbewijzen verkopen, 
kunnen we die ook niet tellen. Wel 
beschikken we over cijfers van het 
aantal keren dat wandelkaartjes, 
thema-wandelingen en filmpjes 
worden gedownload. Het ziet er naar 
uit dat de teller dit jaar boven de 
tienduizend komt. 

Het boek Wandelparadijs Nederland 
van schrijver/journalist John Jansen 
van Galen laat zien dat je ook  
toevallig tegen het Wereldtijdpad kunt 
aanlopen en enigszins verrast en 
nieuwsgierig de gebeurtenissen op 
een aantal jaarpaaltjes begint te 
lezen. 
 

 
 

Nieuw leven voor 
ANWB-praatpaal 
 

Recent begon op de mooiste 
oktoberdag sinds mensen-
heugenis ANWB-praatpaal 137 in 
het centrum van Holten een nieuw 
leven.  
 

Als jaarpaal 2017 praat hij nu 
geïnteresseerde voorbijgangers bij 
over zaken die vorig jaar plaats 
vonden. Zoals orkaan Irma die over 
Sint-Maarten raasde, Dik Bruna – de 
vader van Nijntje - die overleed, de 
‘Oranjeleeuwinnen’ die Europees 
kampioen werden, de praatpalen van 
de ANWB die buiten werking werden 
gesteld… Dit en meer hoor je als je 
aan het kleine wiel draait, waarmee 
de voormalige pechpaal is uitgerust. 
 

 

De geboorte van 
Nederland in 50 tweets 
 

Watergeuzen die Den Briel 
veroveren, de moord op Willem 
van Oranje, de slag bij Nieuwpoort, 
onthoofdingen, ruzies over 
geloofszaken, de Vrede van 
Münster…  
 

De geboorte van ons land staat niet 
te boek als een gemakkelijke 
bevalling. De Opstand die 450 jaar 

geleden begon, duurde wel 80 jaar. 
Hoe het begon en hoe het afliep 
vertelt de rondwandeling De geboorte 
van Nederland in 50 tweets.  
Zie: wereldtijdpad.nl > Dijkermaten > 
Themawandelingen. 
 

  
   

   

 

WTP-Historische 
verjaardagskalender 
 

Aan het begin van het nieuwe jaar 
presenteerden we de Wereldtijdpad 
verjaardagskalender 2018 met 365 
geboortedagen van min of meer 
historische personen.  
Zie: wereldtijdpad.nl > Downloads > 
Historia. 
 

 
 

Try-out wandelingen 
 

Voor gasten die op de vakantie-
parken Landal Twenhaarsveld en De 
Lindenberg in Holten verblijven en 
wel eens kennis willen maken met de 
bijzondere wandelformule van het 
Wereldtijdpad, zijn dit jaar twee ‘try-
out wandelingen’ uitgezet. Ze 
beginnen in de directe omgeving van 
de parken. 
Zie: wereldtijdpad.nl > Borkeld > Try-
out wandeling. 



 
 

De ‘gewone man’ in de 
vroege Middeleeuwen  
 

In de vroege Middeleeuwen is het 
geen feest om ‘gewone man’ te 
zijn. Het West-Romeinse Rijk 
bestaat niet meer. De steden en 
legerplaatsen van de Romeinen 
liggen er verlaten bij.  
 

In de Lage Landen (Nederland 
bestaat nog niet) leven mensen in 
eenvoudige huizen: een gat in de 
grond afgedekt met takken en 
bladeren of een houten schuur die 
gedeeld wordt met een paar koeien 
en varkens. Het leven is hard. 
Krijgsheren maken de dienst uit. Ze 
verplichten de ‘gewone man’ een 
deel van zijn oogst af te staan en zijn 
diensten aan te bieden in ruil voor 
‘bescherming’ tegen rond trekkende 
roversbenden. Op deze 
rondwandeling staat het leven van 
die arme sloebers centraal.  
Zie: wereldtijdpad.nl > De Akkers > 
Themawandelingen 
 

 
 

Grote schoonmaak 
 

Vijfenzeventig vrijwilligers, onder 
wie 53 leerlingen van Reggesteyn, 
(scholengemeenschap in Rijssen), 
maakten in maart de NL Doet-actie 
van het Wereldtijdpad tot een 
groot succes. 
 

De meer dan tweeduizend 
jaarpaaltjes, veertig informatie-
panelen en alle wegwijsbanken en 
richtingwijzers werden grondig 
schoon gemaakt. Het Wereldtijdpad 
blonk de vroege voorjaarswandelaars 
weer tegemoet.  
 

Onderhoudsteam WTP 
 

Het onderhoudsteam van het 
Wereldtijdpad – allemaal 
vrijwilligers! - was ook in de 
achterliggende maanden weer 
druk met het controleren en 
repareren van de circa 2100 
objecten die langs de tijdlijn  
staan.  
 

De bermen langs de 50 km lange 
wandelroute werden ook enkele 
malen gemaaid om wandelaars goed 
toegang tot de jaarpaaltjes te bieden.  
 

 

 

Plan voor inpassing in 
wandelnetwerk Twente 
 

Routenetwerken Twente omvatten  
alle wandel-, fiets-, paardrij- en 
mountainbikeroutes in deze regio. 
De organisatie achter de 
netwerken bestaat uit een klein 
team dat met 300 vrijwilligers zo’n 
10.000 kilometer aan routes 
beheert en onderhoudt.  

 
Het Wereldtijdpad maakt daar tot nu 
toe geen deel van uit. Dat gaat 
binnenkort veranderen. De Stichting 
WTP en Routenetwerken zijn 
overeen gekomen in de loop van 
komend jaar het Wereldtijdpad en het 
wandelnetwerk op elkaar aan te 
sluiten. Dat betekent dat het traject 
van het Wereldtijdpad en een aantal 
andere wandelroutes op onderdelen 
zullen worden aangepast.  
 
Ook is afgesproken dat activiteiten op 
het terrein van beheer en onderhoud 
op elkaar gaan worden afgestemd. In 
de volgende nieuwsbrief leest u daar 
meer over. Op de nieuwspagina van 
onze website zullen wij u op de 
hoogte houden van de voortgang van 
het integratieproject. 
Voor meer informatie over 
Routenetwerken Twente: 
visittwente.nl/routes-Twente 

 

 
 

Feestje Wereldtijdpad 
 

In 2019 bestaat het Wereldtijdpad 10 
jaar. Dat gaan we vieren in oktober 
met o.a. een feestelijke thema-
wandeling waarmee mooie prijzen te 
verdienen zijn en een bijzondere 
bijeenkomst rond de onthulling van 
jaarpaal 2018.   
 
 

 

 
 

Het Wereldtijdpad is een 50 km 
lange wandelroute tussen Rijssen 
en Holten. Het is de grootste tijdlijn 
in de wereld.  
 
Jaarpaaltjes 
Langs het pad staat voor elk jaar 
van de jaartelling een paaltje met 
jaartal en kleine informatiekubus 
waarop gebeurtenissen uit het 
betreffende jaar te lezen zijn. 
Gebeurtenissen die plaats vonden in 
de regio, Nederland, Europa en de 
rest van de wereld.  
 
Themawandelingen 
Voor de vele themawandelingen zijn 
gebeurtenissen geselecteerd die 
tezamen een verhaal vormen 
(beschrijvingen zijn te downloaden 
van wereldtijdpad.nl).  
 
YouTubefilmpjes 
Aan een aantal paaltjes zijn QR-
codes bevestigd. Als je die scant 
krijg je een filmpje te zien die bij een 
gebeurtenis past die op de kubus 
staat vermeld. 
 
Informatiepanelen 
Langs de route verspreid staat in 
totaal veertig panelen met 
aantrekkelijk vorm gegeven 
informatie over bijvoorbeeld  
Vikingen, Zijderoute, Imperialisme, 
Ontdekkingsreizen en VOC 
 
Rondwandelingen  
Het Wereldtijdpad is opgedeeld in 
negen rondwandelingen van 4 tot 10 
km. Wandelaars hebben onderweg 
via hun smartphone toegang tot 
wandelkaartjes, themawandelingen, 
foto’s en filmpjes (wereldtijdpad.nl of 
wtpmobiel.nl). 
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