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De kreten van “traditiegetrouw” en van “oude gewoontes moet je in ere houden” gelden ook wel voor de 
kerstwandeling van de KNNV. Daarom dit jaar weer een wandeling uitgestippeld, zoals al zo vele jaren. 
Samen met Johan en Hans weer enkele keren op pad geweest om wat moois in elkaar te zetten. Voor de 
deelnemers is het elk jaar op het Manitobaplein weer een verrassing: waar gaat de tocht naar toe? 
 
Zoals ook deze zaterdagmiddag toen 18 deelnemers zich hier hadden verzameld. 
Het “weer” was geweldig deze middag: helder vriesweer, een dun laagje poedersneeuw over het landschap, 
weinig wind en een temperatuur iets onder nul. Wat wil je nog meer! De wandeltocht ging dit jaar naar Almelo 
en wel naar de Gravenallee iets ten oosten van het stadscentrum (bijna iedereen kent het vast wel). 
Bij het Gemaal Banis aan het Kanaal Almelo-Nordhorn werden de auto’s geparkeerd en kon de wandeling 
beginnen. Het “motto” van de kerstwandeling is altijd: gezellig kletsen onderweg met deze en gene en 
onderwijl ook af en toe met de verrekijker speuren naar iets interessants in de natuur. Ook deze middag is dat 
volgens mij weer super gelukt via wat ik hoorde na afloop.  
 

 
 
Eerst even iets over deze omgeving. De Gravenallee is de oprijlaan van en naar Huize Almelo nabij het 
centrum. Huize Almelo werd al gebouwd in de 13e eeuw en wordt nog steeds bewoond door de Graaf van 
Rechteren-Limpburg familie. Die jachtallee is 3,5 km lang, je kijkt er zeer ver weg tot bijna aan Kanaal Almelo-
Nordhorn. Halverwege deze allee staat nog een zeer oud Tolhuis en een prachtig Jachthuis. Rondom ligt een 
eeuwenoud loofbos met geweldige oude eiken en beuken. Ook met rondom monumentale pachtboerderijen 
en pachtgronden. Het landschap is zeer afwisselend met vele houtwallen, meidoornheggen, mooie doorkijkjes 
en eeuwenoude wandelpaden. In het midden van het Gravenbos (in de volksmond hier zo genoemd) vind je 
nog een bosvijver en een begraafplaats met mausoleum waar de adellijke familie begraven ligt. Ook zijn hier 
veel bosvogels te vinden met als speciale de Middelste bonte specht, maar ook Haas, Konijn, Fazant, Patrijs, 
Ree en Boom- en Steenmarter zijn hier geen onbekenden om tegen te komen. Dit ter info over het 
wandelgebied.  
 
De wandeling begon zoals gezegd bij het Gemaal Banis. Dit 
gemaal zorgt er voor dat Almelo, laag gelegen in Twente, na 
veel regen droge voeten houdt. Daar valt je ook meteen al 
het Linker Bruggetje op. Vernoemd naar de hr. Linker die dit 
bruggetje vroeger bediende voor de scheepjes die er 
doorvoeren vice versa Almelo-Nordhorn met hoofdzakelijk 
katoen aan boord. We lopen langs het bevroren Lateraal 
kanaal zuidwaarts. Onderweg mooie uitzichten, zowel op 
Almelo met zijn Grote Kerk en Katholieke Georgius Basiliek, 
als aan de andere zijde een mooi glooiend 
boerenlandschap. Bij het speuren naar iets ontdekten wij op 
dit stukje: een doodgevroren Meerkoet in het ijs. In een oude 
eik een Buizerd loerend naar prooi en overvliegende 
Houtduiven en Wilde eenden. Kauwtjes en Zwarte kraaien 
op bevroren met poedersneeuw bedekte weilanden. 
 
 
 



Aangekomen bij een brug slaan we links af de 
Bolkshoeksweg op. Hier links en rechts eeuwenoude 
pachtboerderijen van de Graaf, bedekt met riet. Maar 
ook met de mooie geel met bruine luiken en met de 
bijbehorende gevelsteen met een kroontje, dit als teken 
van Huize Almelo. 
 
We wandelen steeds onder eeuwenoude eiken tot we 
plots een fietser stil zien staan met een verrekijker in de 
aanslag: wat ziet hij daar? Aangekomen bij hem: nou 
wat is er te zien? Een Grote bonte Specht hoog in een 
eik antwoord hij. En ja hoor, wij ontdekken de specht 
ook. De tocht gaat verder en niet veel later in een 
weiland huppelt een Grote lijster. Als we ook naar de 

andere weghelft kijken zien we nog een kleumende Blauwe Jaap staan of in goed Nederlands een Blauwe 
reiger. Dan houden we stil bij en heel oud pachtboerderijtje met een mega oude werkschuur met prachtig 
vlechtwerk van wilgen. Alles ademt hier historie, alsof de tijd er heeft stil gestaan. Ernaast zie ik ook een 
hoogstam fruitboomgaard met een meidoornhaag eromheen. Er ligt ook een hoop snoeiafval, daar zie ik 
vogeltjes in. Snel spotten met de kijker en ja hoor! Ringmussen, Huismussen, Roodborst, Winterkoninkje en 
vinken ontdek ik zo. Maar ook Kool- en Pimpelmezen noteerde ik en bij het verder gaan nog Spreeuwen. 
 
Niet veel later komen wij weer op de Gravenallee (met zijn geweldige doorkijk), steken die over en wandelen 
een bospad in. Wandelend onder eeuwenoude Beuken komen we bij de familie begraafplaats van de graaf. 
Even kijken hier en daarna een ander bospad in met veel Lariks en Den. Op dit stukje zien we ook 
zogenaamde rabatten. Dit zijn stroken grond waar men bomen op plantte, gescheiden door greppels. Dit deed 
men vroeger in nattere gedeelten van het bos. Ze zijn enkele meters breed maar wel tientallen meterslang, ze 
werden veel toegepast in de bosbouw. Als het bos was aangeplant, werden de rabatten niet meer 
onderhouden en vervagen en verdwijnen ze uiteindelijk. Na het nogmaals oversteken van de allee stonden we 
meteen weer stil. We zien vele kleine zangvogels als Pimpelmezen en Vinken allemaal druk foeragerend op 
de grond onder eiken en beuken. Helaas ontdek ik geen Kepen en Staartmezen. Toevallig loop ik hierna 
voorop en hoor plots veel geritsel tussen Hulststruiken. En wat zie ik? 2 Reeën op nog geen 10 meter, oeps 
dat was even schrikken. De meeste deelnemers konden helaas hier geen getuige van zijn. We dwalen verder 
en niet veel later horen en zien we de Boomklever, snel weer even kijken want hij verdween snel uit het zicht 
achter een zijtak. Ook het laatste stuk van de wandeling kwam nu snel in zicht. 
We lopen nog langs de oude ijsbaan Het Oosten. Mooi ingesloten tussen bos. Jammer dat de baan hier 
verdwenen is. Dan langs het water terug naar onze auto’s bij Gemaal Banis. 
 

 
 
De rit gaat terug naar Vriezenveen, op naar de snert, glühwein en warme chocolademelk in het gebouwde bij 
de educatieve kruidentuin. Daar had Gerrit alles al keurig klaar staan en konden we meteen aanschuiven. 
Onder het genot van bovengenoemde werd er nog heerlijk een uurtje nagepraat. Na afloop hiervan wensten 
wij elkaar Fijne Feestdagen en een Gezond Nieuwjaar. 
 
Tot slot wil ik in het bijzonder Sinie en Johan bedanken voor de vele uren van voorbereiding van de 
versnaperingen na afloop. En, Sinie, de snert was overheerlijk! Bedankt hiervoor! 
 

Een Gezond Nieuwjaar,  Gerard. 


