routes & paden

Exclusieve routes
voor wandelaars
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Tweehonderd Trage Tochten, ver weg van de hectiek

De uiterwaarden bij Nijmegen.

Zoveel mogelijk onverhard wandelpad dwars door boerenland en natuur. Met dat in het
achterhoofd heeft routemaker Rob Wolfs in drie jaar tijd tweehonderd Trage Tochten uitgezet.
De wandelingen variëren van 5 tot 22 kilometer en lopen in Gelderland, Overijssel, Drenthe,
Noord-Brabant en Limburg. Inmiddels zijn ze honderdduizend keer gedownload.
De Trage Tocht De Haere door het IJsseldal
staat nummer één in Rob Wolfs’ eigen persoonlijke top tien. Het prachtige, groene en
kleinschalige coulisselandschap, landgoederen
met weteringen, havezate De Haere, kasteel
Groot Hoenlo, landhuis Spykerbosch, het zijn
allemaal getuigen van de vroegere rijkdom in
deze streek. Rob: ‘Op de akkers in ’t Nijendal
worden granen verbouwd; het Hanzebos is
een ruig landschappelijk bos met een open
karakter. De vele smalle voetpaden langs de

De tien meest gedownloade Trage Tochten:
1 Ootmarsum (Twente) 13 km
2 Bennekom (Veluwe) 16 km
3 Dommeldal (Noord-Brabant) 10 km
4	Leersum-Doorn (Utrechtse Heuvelrug)
19 km
5 Hollandsche Rading (Utrecht) 16 km
6 De Mortelen (Noord-Brabant) 15 km
7	Hoog Soeren: Asselse hei (Veluwe)
11 km
8	Rheden: Veluwse bergen en dalen
(Veluwezoom) 12 km
9	Vaassen: buitelende beken (Veluwe)
12 km
q Engelenburg (Veluwezoom) 10 km
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bosranden zijn een kroon op deze wandeling.
Deze Trage Tocht is de ultieme beleving van
wandelen op de rand van bos en boerenland.’

Onverhard

Het afwisselende landschap en de mix van
boerenland en natuur zijn belangrijke criteria
voor een Trage Tocht. Rob: ‘Net zo belangrijk
is de eis dat minimaal zeventig procent onverhard pad is. Ik streef altijd naar negentig
procent, dat lukt vaak, maar niet altijd. Als het
minder dan zeventig procent wordt, dan
werk ik de route niet uit. Ik wil namelijk
exclusiviteit voor wandelaars. Zij moeten
zo min mogelijk andere weggebruikers als
bromfietsers en fietsers tegenkomen.’

‘Menselijke maat’

Trage Tochten hebben daarmee ‘een menselijke maat’. Rob: ‘De sfeer van de routes en de
paden zorgt voor een tempo dat bij de mens
Wandelen op de rand van boerenland en bos.

Professioneel routebouwer

Veel ervaring

In zijn werkzame leven (zie kader) heeft Rob
veel kennis opgedaan van gebieden, paden en
routes. Hij ontwikkelde ook routes. Twee jaar
geleden begon hij met het beschrijven van
nieuwe routes, om ze vervolgens online aan
te bieden via www.wandelzoekpagina.nl. ‘Ik
begin achter het bureau met het bestuderen
van kaarten. Daarin heb ik veel ervaring. Ik zie
op een kaart wat de onverharde paden zijn en
omdat ik de meeste gebieden goed ken, weet ik
ook wat de mooie en interessante landschappen zijn. Vervolgens maak ik een GPS-track van
de route die ik voor ogen heb.’

Handen vol

Samen met zijn vrouw Erna loopt hij de route
helemaal na. Daar heeft hij letterlijk zijn handen vol aan. ‘Ik check de route, maak foto’s en
spreek de beschrijving in. Eigenlijk heb ik dan
drie handen nodig’, lacht Rob. ‘Het leukste is als
ik onderweg zaken tegenkom die niet stroken

In zijn werkzame leven was Rob Wolfs (62) meer dan twintig jaar professioneel routebouwer. Hij
ontwikkelde onder meer NS-wandelingen, wandelroutes en wandelnetwerken voor provincies,
VVV’s, recreatieschappen en vele andere instanties.
‘Het begon toen ik als vrijwilliger natuurwandelingen van het huidige Wandelnet naliep’, vertelt
Rob. ‘Op een gegeven moment ben ik betrokken geraakt bij het maken van teksten voor routebeschrijvingen en zo is het balletje steeds harder gaan rollen. Vanaf 1995 werd het mijn professie
om routes te ontwikkelen en organisaties bij te staan die een routeplan hadden.’

Tact en geduld

Rob diende vaak als ‘probleemoplosser’. Niet iedereen is blij met wandelaars op zijn terrein. Bij
het uitzetten van routes is altijd veel overleg met terreinbeheerders, landbouwers en natuurorganisaties. ‘Daarbij is veel tact en geduld
nodig’, lacht Rob. ‘Het is vooral bureauwerk en vergaderen. Ik werd daarvoor
‘ingehuurd’. Leuk werk, maar ik ben liever in het veld, zoals nu bij het uitzetten van Trage Tochten.’
In de loop der jaren schreef hij verschillende wandelboekjes. Behalve
Trage Tochten heeft Rob meer
wandelseries.
Kijk op www.wolfswandelplan.nl.

met wat ik op papier heb bedacht. Dan
zoek ik alternatieven. In het veld vervolmaak ik de route.’ Om het vervolgens thuis
allemaal uit te werken tot een Trage Tocht.

Nieuwe routes

Rob: ‘Het zijn allemaal nieuwe routes. Ik ontkom er soms niet aan om gebruik te maken
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past.’ De naam Trage Tochten verwijst daar
ook naar. Rob: ‘De naam haakt in op de ‘slowbewegingen’ als tegenreactie op alle snelheid
en verspilling in onze consumptiemaatschappij. Ik zie graag dat de wandelaars van Trage
Tochten de tijd nemen, geen haast hebben, het
landschap op zich in laten werken en de rust
ervaren die uitgaat van het landleven. Kortom:
dat ze kiezen voor kwaliteit, ver weg van de
hectiek.’

Rob Wolfs in de Achterhoek.

van bestaande wandelpaden, die al in andere
wandelroutes of -netwerken zijn opgenomen.
Ons land heeft een bijzonder dicht wandelnetwerk. Maar uiteindelijk is een Trage Tocht altijd een compleet nieuwe route van bestaande
zand- en bospaden.’
Waarom zijn er geen Trage Tochten in provincies als Groningen, Zeeland, Utrecht of NoordHolland? ‘In die gebieden liggen minder onverharde paden. Het is dan lastig een nog niet
beschreven route te ontwikkelen die voldoet
aan de eisen van een Trage Tocht. Verder is het
puur vrijwilligerswerk en let ik daarom ook op
reiskosten.’
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Honderdduizend

Echtgenote Erna loopt altijd mee bij het nalopen van een nieuwe Trage Tocht. Hier bij Winterswijk.

Inmiddels zijn de Trage Tochten in ruim twee
jaar tijd meer dan honderdduizend keer gedownload. Rob: ‘Dat is een meetbaar gegeven.
Het zegt alleen niets over het aantal wandelaars. Er zijn mensen die een route downloaden en er verder niets mee doen; anderen lopen wellicht met vier man een route.’
Een route bestaat uit drie onderdelen: een beschrijving, een wandelkaart en, voor wie wil,
een GPS-track. Alle trage tochten staan op
www.wandelzoekpagina.nl.
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