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Er is wat te vieren… 
 
Het Wereldtijdpad bestaat deze 
maand 10 jaar. Ter gelegenheid 
van het tienjarig bestaan is er op 
12 oktober een feestelijke 
bijeenkomst in de theaterzaal van 
het Kulturhus in Holten (Smidsbelt 
6, inloop 14.30 uur; start 15.00 
uur).  
 
Gastspreker is schrijfster en 
columniste Nelleke Noordervliet. 
Haar verhaal gaat over ‘Hoe iedereen 
de geschiedenis mee-maakt’. Er is 
een filmimpressie van wat er in de 
loop van 10 jaar met en rond het 
Wereldtijdpad is gebeurd. Verder is 
er een muzikaal intermezzo onder het 
motto ‘Geschiedenis…. daar zit 
muziek in’ en wordt naar de toekomst 
van het Wereldtijdpad gekeken. En 
wie weet komt een ‘mystery guest’ de 
bijeenkomst  verstoren… 
 
Na afloop zal langs de ‘Holter 
kunstallee’ kunstjaarpaal 2018  
worden onthuld. De sculptuur is 
ontworpen door de Deventer 
kunstenaar Harro van Aalderen 
(1984). Daarna is er gelegenheid om 
onder het genot van een drankje na 
te praten.  
 
Er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar. Wie de bijeenkomst 
wil bijwonen kan zich aanmelden 
via info@wereldtijdpad.nl. 
 

 
De makers van kunstjaarpaal 2018. Ontwerp: 
Harro van Aalderen (rechts), technische 
realisatie: Ivo Wewer (links). 

 
 

 
17 september 2008. Burgemeester Koelewijn 
plaatst de eerste jaarpaal van het Wereldtijdpad 

 

Beknopt tijdpad van  
het Wereldtijdpad 
 
In 2006 zocht Floor Looy, de 
bedenker van het Wereldtijdpad, 
contact met de gemeente Rijssen-
Holten naar aanleiding van de net 
vastgestelde recreatienota, waarin 
onder meer gepleit werd voor de 
aanleg van nieuwe fiets- en 
wandelroutes.  
 
Om een lang verhaal kort te houden: 
medio 2007 gaf de gemeenteraad 
groen licht, begin 2008 was de 
financiering rond (gemeente, 
provincie en EU), in september van 
hetzelfde jaar plaatste voormalig 
burgemeester Bort Koelewijn de 
eerste jaarpaal, een maand later 
werd wandellus Holterberg in gebruik 
genomen en in oktober 2009 opende 
oud-politicus Jan Terlouw onder 
toeziend oog van keizer Augustus het 
toen complete wandelpad. 
 

 
16 oktober 2019. Jan Terlouw stelt samen met 
keizer Augustus het Wereldtijdpad in gebruik. 

 
Na 2009 is er veel met en rond het 
Wereldtijdpad gebeurd: eigen 
onderhoudsteam, wandelevene-
menten, uitgave WTP-wandelgids en 
wandelkaart, historische Midzomer-
festivals, schatgraafdag, Rijssen-
Holten wandelgemeente van het jaar 
2012, ingraven van tijdcapsules,  

 
De onthulling van kunstjaarpaal 2010 is het 
startsein voor een tweedaags midzomerfestival 
in het centrum van Holten. 

 

 
In 2014 onthult Mark Tuitert een nieuwe jaarpaal 
in het centrum van Holten. 

 

 
24 oktober 2014. Kinderen helpen burgemeester 
Hofland en wethouder Wolterink bij het 
begraven van een tijdcapsule.  

 
leskisten voor basisscholen, 
gastlessen, QR-codes + eigen 
YouTubekanaal, rijk gevulde website, 
stadsrechten- en  annobordjes, 



podcasts, sculpturen in het centrum 
van Holten, WTP-fietsroutes, 
themawandelingen (inmiddels 40) en 
recent een complete herinrichting 
waardoor het Wereldtijdpad nu 
integraal deel uitmaakt van Wandel-
netwerk Twente. 
 

 
Wandelknooppunt op de Holterberg. 

 

Facelift voor 
Wereldtijdpad 
 
Bijna drie maanden nam de 
herinrichting van het Wereldtijd-
pad in beslag. Die was nodig om 
het tijdpad en de routes van het 
Wandelnetwerk Twente beter op 
elkaar te laten aansluiten.  
 
De ‘facelift’ van het Wereldtijdpad 
heeft geresulteerd in een nog 
gevarieerder, nog aantrekkelijker 
wandelroute.  
 

 
 
De bebording met routeaanduidingen 
is geheel vernieuwd. Een kleine 150 
jaarpalen zijn vervangen. De wit-
paarse bordjes van het Wereldtijdpad 
zijn bevestigd aan lantaarn- en 
straatnaampalen. Die staan in de 
onmiddellijke omgeving van de 
jaarpaal waar de richting van het 
wandelpad misschien vragen 
oproept. Omdat het ook mogelijk is 
het Wereldtijdpad ‘tegen de tijd in’ te 
belopen, zijn er ook bordjes die de 
omgekeerde looprichting aangeven. 
 

 

Update 
themawandelingen 
 
Na de recente herinrichting van het 
Wereldtijdpad kregen alle 40 
beschrijvingen van themawande-
lingen een noodzakelijke update.  
 

 
Protesten als die van de ‘gele hesjes’ zijn van 
alle tijden. 

 

Nieuw type wandeling 
 
Dit jaar is een nieuw type 
themawandeling geïntroduceerd: 
de spoorzoeker. Wie daarmee op 
pad gaat wordt onderweg 
uitgedaagd met behulp van stukjes 
informatie en andere aanwijzingen 
een historisch raadsel of mysterie 
op te lossen. 
 
De titel van de eerste spoorzoeker is  
Ze pikten het niet langer… Protesten 
zijn van alle tijden. Tijdens de 
rondwandeling rond en over de 
Holterberg kom je een aantal van die 
protesten op het spoor, uit recente 
tijd maar ook uit een ver verleden. 
 

 
Foto: Rijksmuseum van Oudheden. 

 
De titel van een recent gepubliceerde 
‘spoorzoeker’ luidt Het mysterie van 
de Gouden Helm. Honderd jaar 
geleden deed een turfsteker in 
Brabant een spectaculaire vondst: 
een gouden helm die daar meer dan 
vijftienhonderd jaar moet hebben 
gelegen. Wie liet de kostbare helm 
daar achter? En waarom? Wie 
rondwandeling De Zandhaar loopt, 
krijgt op die vragen een antwoord.  

  Podcasts 
 
Wandelaars van het Wereldtijdpad 
kunnen nu ook gebruik maken van 
een serie podcasts. Eén podcast 
beschrijft hoe het Wereldtijdpad in 
elkaar steekt. Negen andere geven 
een korte beschrijving van wat er zoal 
speelde in de tijd van de betreffende 
rondwandeling. Verder zijn er 
afleveringen van Wereldtijdpad-
journaals: podcasts met historische 
gebeurtenissen in de vorm van 
nieuwsberichten. Een laatste 
categorie podcasts laat historische 
personen zelf aan het woord. Alle 
afleveringen zijn te vinden op de 
website van het Wereldtijdpad. 
 
 

 
  

Wereldtijdpadkalenders 
 
Vorig jaar publiceerden we de 
Wereldtijdpad verjaardagskalender 
met de geboortedata van 366 
historische personen. Begin dit jaar 
presenteerden we de Wereldtijdpad 
herinneringskalender met de namen 
van 350 personen van wie we in de 
periode 2000-2018 afscheid hebben 
moeten nemen: van Johan Cruyff tot 
Elizabeth Taylor en van Sjoukje 
Hooymaayer tot Dik Wessels. Zie de 
pagina WTP-schatkamer op de 
website. 
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