Bonte stoet wandelaars
wordt groter
Riet Tomasson en Lieke van Hasselt (Hengelo)

Wandelaars vinden in toenemende mate de weg naar
het landgoed. De hectiek van het dagelijks leven wordt
ingeruild voor de rust van de natuur. “Twickel is heel
toegankelijk voor wandelaars.”

De organisatoren van de Drie Koningenwandeling over het landgoed keken
begin januari vreemd op. Dat hun
wandeling populair was, wisten ze
a c t u eel
wel maar dat er ruim voor het officiële
aanvangstijdstip al mensen van start
gingen, verbaasde ook hen. Een paar dagen eerder was hetzelfde
beeld te zien bij de Midwinterwandeling; een recordaantal van
1200 bezoekers en overvolle parkeerplaatsen. Natuurlijk werkten
de weeromstandigheden – zon, niet te koud, droog - mee aan
een hoge opkomst, maar de laatste jaren is er onmiskenbaar
een stijgende trend te zien. Wandelen wordt populairder.

ontdekken het wandelen. Het is voor hen een manier om de
drukte van het dagelijks leven achter zich te laten. Even geen
prikkels van de smartphone en sociale media. “Mensen zoeken
de rust op, het dagelijks leven is hectisch en de natuur werkt
rustgevend”, vertelt Truus Wijnen uit De Lutte, een fervent
wandelaar en schrijfster van boeken en blogs over wandelen.
Meespeelt is dat het imago is veranderd. Werd wandelen
vroeger vooral met afritsbroeken, degelijke schoenen en
verrekijkers geassocieerd; nu is het voor velen onderdeel van
een lifestyle: sportief bezig zijn in de natuur. Met dank aan
sociale media. “Via Whatsapp maak je snel afspraken met
familie en vrienden”, constateert Wijnen.

Ander imago
Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met meer vrije
tijd toe, maar met name jongeren- twintigers en dertigers-

Ook Twickel merkt dat er meer gewandeld wordt, zowel
rond het landgoed in Delden als in Dieren. Doordeweeks tref
je overwegend wandelende eenlingen en duo’s maar in het

au te ur
Martin Steenbeeke

Toegankelijk
“Twickel is heel toegankelijk voor wandelaars”, oordeelt
Truus Wijnen. “Er zijn landgoederen die er moeite mee hebben,
omdat het onderhoud met zich meebrengt maar dat is bij
Twickel niet zo.” Twickel heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd
in betere wandelvoorzieningen. Zo zijn er her en der in het
overpark nieuwe bruggen aangelegd, is het vlonderpad
gerenoveerd en wordt momenteel tegenover Carelshaven
de laatste hand gelegd aan het verleggen van een deel van
de Umfassungsweg, waardoor deze nog aantrekkelijker wordt.
Veel paden zijn gemaakt met behulp van leem. Het zorgt voor
een harde ondergrond die minder snel slijt. Door de ronde vorm
waarin de paden gelegd zijn, stroomt het regenwater snel weg.
Twickel is wandelaars de komende jaarwisseling nog beter van
dienst door de Landgoedwinkel te openen tijdens de Midwinteren de Drie Koningen-wandeling. In de landgoedwinkel zijn
(Twentse) routekaarten te koop en gratis ‘full colour’ A-4 tjes
verkrijgbaar met daarop de route van de Umfassungsweg
(11 km) of een wandeling door het overpark (5 km). Vroeger waren
er speciale Twickel-wandel- en fietsboekjes verkrijgbaar maar
met uitzondering van een cultuurhistorische wandeling in Dieren
worden deze niet meer aangeboden. De noodzaak is er niet meer,
nu veel informatie verkrijgbaar is via websites en apps.
Tweede en derde plek
Via de website Twickel.nl is de gratis app ‘Routemaker’
te downloaden met daarop de route en aanvullende informatie
van de Umfassungsweg, de wandeling door het overpark en
een wandeling door de kasteeltuin. Behalve Twickel bieden
ook andere organisaties wandelingen aan via deze app.
Zoals Landschap Overijssel, die in totaal 216 wandelingen en
fietsroutes met de app aanbiedt, waaronder de drie routes
van Twickel. Veelzeggend is dat bij het Landschap Overijsselroutes de Umfassungsweg en de wandeling door het overpark
op de tweede en derde plek staan qua aantal downloads.
Er zijn plannen om het aantal wandelingen in de Twickel
route-app uit te breiden met bijvoorbeeld een wandeling
op Hof te Dieren of een themawandeling.

“Wij wandelen al ruim twintig jaar samen. Vaak bij het
Lonnekermeer, want dat is voor ons dichtbij maar daar
is het nu erg modderig. Twickel vinden we echt prachtig,
je kunt hier mooi wandelen. We lopen altijd verschillende
routes. Als die open is gaan we ook vaak door de tuin en
bezoeken we het winkeltje. Of het drukker is geworden?
Soms zien we onderweg geen kip. Dat is ook wel fijn.”

Arend Oortman (Groningen) en Arnold Pera (Roderesch)

Arend: “Wij zijn een weekend in Twente en ondernemen
vaker samen activiteiten. Meestal is het fietsen maar
nu is het wandelen geworden. Arnold: “Ik wandel veel,
alleen of georganiseerd en constateer de laatste tijd een
toenemende belangstelling. Thuis heb ik een archief met
allerlei wandelingen. Ik heb nu een artikel uit Trouw over
de Umfassungsweg bij me. Een oud, glooiend landschap
en een vlonderpad, dat klinkt aantrekkelijk.”

Marjolein Otten (Delden) en Ans Veldhuis (Goor)

“Wij wandelen hier elke twee weken. De Umfassungsweg
is onze vaste ronde, kun je wel zeggen. Het is één van de
mooiste wandelingen die we kennen. Heel afwisselend, een
kasteel erbij en alles is netjes aangelegd en goed onderhouden.
Het verveelt nooit en we hebben ruim de tijd om even bij te
kletsen. We wandelen ook wel eens ergens anders, bijvoorbeeld
op de Holterberg, maar dit is ook praktisch, lekker dichtbij.
Op deze wandeling komen we altijd mensen tegen, dat zegt
wat over de populariteit.”
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weekend lijkt wandelen vooral een sociale bezigheid. Ga op
een willekeurige zondagmiddag op één van de bankjes voor
het kasteel zitten en je ziet een bonte stoet aan gezinnen
en gezelschappen voorbijtrekken. Vanaf de parkeerplaatsen
bij hotel De Zwaan en de landgoedwinkel zwermen ze uit
over de diverse paden in het overpark en de Umfassungsweg.
De populariteit van het wandelen valt samen met de
toegenomen aandacht van toeristische organisaties
en media voor het landgoed.
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