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Wandelaarsvan GrDene Wissels roemenhet grote qendi.an.lamhet lapen \/dn dewandellnqen.

Ze zijn in nog geen twee jaar tijd uitgegroeid tot een fenomeen

in wandelend Nederland: Croene Wissels. Rondwande ingen van

tien tot ruim twintig kilometer. ln m iddels zijn er meer dan 35o

wa nd elin ge n, die wekelijks door vijf- tot twaalfd u ize nd wande

laars geLopen worden. Bart van der Schagt ontwerpt al deze wan-

delroutes. Hoe kan iemand in zijn eentje zoveel routes uitzetten?

l-Ê

Intweejaartijd zrjn de Groene Wissel wan

del,ngen vierhonderdduizend keer gelopen.

De routes staften en eindigen bij hetzelfde

treinstation ofdezelíde bushalte. Ze liggen
verspreid doorheel Nederland en z!nte vin-

den op wandelzoekpagina
(wr,r'wwandelzoekpagina.nl), de wandel-

5,1. va lê; rotr Daa l'l nêr 
^dnd'

laaÍs de routebeschnjvingen - zelden meer

dan éénA4 tje' eenvoudig downloaden.

Opmerkelilk is dat de routes niet beweg

wrjzerd z!n entoch ongebaande paden en

*- .-1 I e 6.lde Bda W"no-.d"jr d." v à

de site op wandelingen reageren, schdjven

dan ook dat zij de Groene Wissels nét wat
spannender en avontuurlilker vlnden dan

de bekende, meestal gemarkeerde routes.'

ANDERE NORMEN

Eigenhlk druist het concept van Groene

Wissels integen alle princrpes van een

uitgezette wandelmg: geen markenngen,

niet uitsluitend bos en onvêrharde paden

en niet alleen oogstrelende landschap

pen. Deelnemers aan georganiseerde

wandelevenementen verl^rachten dat
vaak wel. wie zelfbesluit op pad te gaan

hanteert bl!kbaar andere normen.
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MÊER MOCETIJKHEDEN

Bart:'Bijna alle routemakers zetten rou-
tes uit over zoveel mogelilk onverharde
paden en door zo weinig mogelijk be

bouwing. Laatle dat principe los, dan
' eb e .rl toU.FmaL,p /êó- 1FÊI *Oge-

lijkheden'Het kan ook eigenlijk niet an-

ders. Groene Wissels beginnen bij een

,ta ior o o r.1. lF Fn d c l.gB.r vaal rn
de bebouwing, zeker in de Randstad.

DE IIEIUKSTE'

'lkheb een keer een geintje uitgehaald

en de 'lelijkste' Groene Wissel gemaaltl
l" hr Bàd.'Eên rondwande- 18 va_a' a

tion Schiphol overvierlange rechte asfalt

wegen, middenin de bedrljvigheid. In de

inleiding op Wandelzoekpagina en in de

rouleDêc, ll\ -g dad {warde-aàr<na-

drukkelijk afdeze route te lopen.Tot mijn
grote ve.bazing:de route is al doorbrjna
achthonderd wandelaars gelopen. !n de re

adjes op de slte zijn nog enthousiast ook

REDELIJKE MIX
Door verhard.. wegen niet te mijden, heeft

Baft ookveel routes uit kunnen zetten inbij
voorbeeld ldesland, Groningen en Zeeland.
'Er zijn daar niet veel onverharde paden.'

NP dêrde6,oenêW Pl. dêpo.j .-.
uitsluitend over asfalt gaan.'lkheb daar een

goede mix kunnen vinden van verhard en

o \F r d.d.. n /^/a .s e. m. meLeer'.,t9
slingerend boerenasfaltweggetje door het

weidse Groninger offriese landschap, met

onderweg prachtige boerderijen en authen-

tieke dorpjesT' Ove gens zijn rondwande-

ir g"r o, -' uoo'u' .terhdíde padÊn pop .1" r

na veel regen. 'Blijkbaar willen wandelaars

liever niet over blubberige paden lopen.'

REAI.ISTISCH EN EERLUK

De naam van een Groene Wissel begint

" lrlo mpl oeplaà .raa" \ar vênlÊk Be

. volgd dooreentitel die zoveelmogel!k de

l"oi g o"h Dê i ê di g va o- oc'chr, -

ving is altijd realistisch en eerlijk.Er staat

b l w" n_êer dp ro , " oFF Fe m.1d-riJaè.
traject volgt ofover verharde wegen gaat.

ook wordt bijvoorbeeld aangegeven, 'veel

grasdijkendus goed schoeisel aan of'geen

ho,- à o-d,"rweg lr íor.1 at - ovê . FFl,

en landschap wordt nietvermeld. Die kun
je vaak onderweg lezen op infopanelen.'

CEWOON DOORI.OPEN

De bij de beschdjving behorende kaart
dient slechts ter oriéntatie. Voor wat min
der prettig begaanbare traiecten is in een

omleiding voorzien. Brjvoorbeeld bij zeer

ruige grasdUken,natte weilanden en uiter-
waarden die periodiek onderwater staan.
'Dat vinden wandelaars heel handlg,je hoeft
niet zelfeen altematieve route te zoeken.'

THEMAWANDEIINGEN

Groene Wissels zijn zeer divers.lr zijn rond
wandelingen alleen maar door de natuur
of door cultuurlandschap (en combinaties
daarvan), stad & land-wandelingen, avon
tuurlijke wandelingen en enkele korte
stadswandelingen. lr is dus voor elke wan
delaar een rondwandeling te vinden.'Uít
cê rê" re d - li I rg.b.Il ool, o"l .h-
mawandelingen aanspreken.'Zo is er een

26 kilometer Groene Wissel vanaf station
DeÍnum langs acht friese terpkerkjes. De

meeste kerkjes zijn open oíanders is blj
de buren wel de sleutel te halen.lr is ook

een stilte rondwandeling in Groningen,
door één van de stilste gebieden van
Nederland.' Andere themawandelingen
voeren langs en door bloembollenvelden,

boomgaarden in bloej, bossen, duinen en
polders en langs Zuid Limburgse grotten

HOCE'PRODUCTIE'

De'productie van Groene Wissels llgt met
gemlddeldtwee routes perweek hoog Baft
is daar zo'n 3,5 dag perweek mee bezig.'lk
werk bij de NS, de eerste deftigjaar in rou
lerende diensten Daardoorkon ik in mijn
vdje tijd mln val( als fteelance fotograaf
beoefenen.Ik ben ook beeldredacteur ge-

^"" .d 'jd..h l.ê. ê. boêler ove het
Nederlandse landschap. Zo ken ik Nederland

op mljn duimpje. Daarkomt ook nog eens

bij dat ik eenfotografrsch geheuÊen heb.'

GEAVANCEERDE APPARATUUR

Baft maakt onderweg gebruikvan aller
lei apparatuur: twee geavanceerde GPS

apparaten voor onder meer het metenvan
de afstanden en het'loggen'van de tracks;

een voicerecorder' eentablet met supersnelle
rr i.r.erverb.nd.t g voo" her o'top w-g lê
o_ wêrpFn van 'oul-, -r \oor he( oddple-
gen van satellietfoto s; een fototoestel en

een smartphone met daarop enkelevoor
hem handige apps. T!dens de vaak lange

rern P 1aar 'u N" /ll d"ro.l-" u

Bartvdndet Schagt b4 hetuitzettenvan eenGrcene Wissel.Et kamen erwekehjks qemddeld tn/ee b4.

WANDÉLSPORTMAcAZ NE NOVEMSER 2012 15



BESÍAANDE ROUTES

Bart:'Het is niet zo dat ikvoor elke route het
p.op.eL,,\ 't o.PÊgê ^ d 8^ "óI I

gebrujk van bestaande, maar verouderde

ofslecht gemarkeerde routes Dle laat ik

dan beginnen en eindigenb! eentrem

station of bushalte.Ik knoop ookweleens

lokale kleine wandehoutes aan elkaar.

WANDEI.ROUTENETWERK

Komen zrjn croene wissels niet in de knoop'

met de bestaande wandehoutenetwerken?
\ee D""noo. r'1o'r e" " B.ote

kaarl kopen en Loople al puzzelendvan

knooppunt naar knooppunt. Veel wande

laars lopen ljever een uitgestippelde, goed

beschreven route. Ze hebben geen zin om

ondenveg te moeten puzzelen. Uit con

tacten met wandelaaÍs en met makels

van wandelnetwerken maak lk op dat ze

veel minder populaÍ z!n danvel1^/acht.

\ogêe "d-- v",1oezeÍe ^'t' sddl
ze niet altijd bij een OV punt starten.'

ALTEEN DIGITAAT

De croene Wissels zrjn uitsluitend digitaal
verkril gbaar via r,\nwvwandelzoekpagina.nl.
'Daardoor kan * wat'risico s'nemen bjj het
makenvan een avontuurlijk pad Zodra er

wat aan de hand is en een route deels niet

meerte lopen js, sluit ik de Groene Wissel

op intenet af lk gater plekke polshoogte

nemen en herstel de route Binnen no time
heb ik danweer een up-to date versie online
staan. Dat gebeurt regelmatig. Bijvoorbeeld

bij werkzaamheden aan paden enwegen
ofonderhoud van natuurgebieden. Dat de

routes niet gemarkeerd zijn, heeft ook een

voo.dee- ll,l oó góó. top. p^ nt g rè vra

gen aan landeigenaren en terreinbeheer

ders voorhet plaatsen van markedngen.

HUIP VAN WANDETAARS

Bart krrjgt brjhet onderhoud hulp van en

thousiaste wandelaars.'lk kan natuurhjk niet
ïj --ntJ- ^]ê-ída. .o rondê-ro.rê.

onderhouden. Dat hoeft ook niet,want dat

Zelfs de letíjkste Groe ne Wissel (,/anaí S(hiphaL) is populan en nLmiddek al door bina achthanderd wdndela drs g elapen De teacties zijn enthDus idst, tat verbazing
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doen de wandclaars Z'l geven klel
nere vctanderingen dool In negen
yan de lien gevallan kan tlr dan
vanachtcr mijn computer binnen 24

uur de routebeschriJvrng updaten
Soms schrijve]1 \,vandelaars uitste
lende alternatieve n. Ik controleer
ze vervolgens met behulp van mijr
íotogreísch geheueen, gedeta
leerde topograltsche kaarten en
sateLlietfoto's. Bil de genngste
twrlfelga ik vrel het veld in. Dat
doe ik ook als ik achteraftorh rieï
helcmaai te\,reden ben met het resultaat'

ÏWEE JAAR

waarom heten de rond randelingen eigen
lijk Groene Wissels. BarI Croen omdatje
in groene buitengebiedenoÍdoorgroene
stadsdelen wandelt;wissels geeft de relatie

aan met de treir .. bis ie

: - i. .:::g ofNederland niet een keer
r : :: .. : ls met Groene Wissels. Komt er
a:: : : :t: i::1het megaproject?'lk denk dat
:: :- r_:: ::-,-ror zo'n vilfhonderd Groene
,, :::: I :::n en inspiratie heb ik nog

wisselt van genaicrLseerd vervoer naar de
benenwagen iiáàrjÈ .ï:sselt ook 1lan het
ene naalhet aad:r: !àd envan Sttess naar
ontspanning Hêi ...,cofd urisselis boven
dien jagersvaki afÊ c !'. ,.,o or een pad dat door
wilde dteren ..rdi gemaakt en gebruikt.

. -. i,,\'ee jaar ben ik wel'klaarl'

?':,
\.i.

18 WANDET5PORTMACÀZINE NOVEMRI! 7N] 
'


