
STROOM- EN 
BERGOPWAARST
Van Noord-Groningen naar Zuid-Limburg. Ik wandel het Pieterpad en heb als 

uitvalsbasis mijn boot Twirre. In dit tweede deel loop ik door het midden en het zuiden 

van het mooie Nederland. Varen gebeurt nu tegenstrooms op de IJssel, Pannerdens 

kanaal en de Maas met Maastricht als laatste aanlegplaast en eindpunt van het 

Pieterpad op de Sint-Pieterberg.

ROB VERDWAALD

86 www.motorboot.com
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Almen - Zutphen. 10,9 km | 2,1 mo-

toruren. Vandaag varen we naar de 

sluis in Eefde voor een schutting van 

het Twentekanaal naar de IJssel. Het 

verval is 6 meter, maar in de nieuwe 

sluis wordt gewerkt met drijvende bol-

ders dus zakken gaat probleemloos. 

Op de splitsing van het Twentekanaal 

en de IJssel gaat het bakboord uit en 

we zetten er een tandje bij omdat er 

stroom tegen staat. Na een kleine 3 

kilometer opnieuw bakboord uit om af 

te meren in de pas aangelegde Noor-

derhaven. Een goede uitgangspositie 

omdat het station op 5 minuten lopen 

ligt en daar begint ook het centrum 

van de stad. De oude haven is ook 

een optie maar daar kan het snel heel 

druk zijn en het ligt verder van het sta-

tion.

FOUNDING MOTHERS
Wandelroute 14. Vorden – Zelhem: 

16,7 km. Voor deze route gaan we 

eerst met de trein van Zutphen naar 

Ruurlo en vervolgens met de bus die 

stopt voor het station naar Zelhem. 

Alles sluit goed op elkaar aan en tij-

dens de busrit krijg je al een goed 

idee van de omgeving. Vanaf het sta-

tion Vorden is het nog 8 minuten met 

de trein naar Zutphen.

Bij kasteel Vorden liggen in brons ge-

goten de voetstappen van de twee 

‘founding mothers’ van het Pieterpad. 

IJssel op gaat naar de jachthaven van 

Doetinchem. Een nadeel van dit alter-

natief stuk varen is dat je op de IJssel 

voor een langere periode tegen-

strooms moet varen.

Zelhem en Braamt zijn vanuit Doetin-

chem ook goed te bereiken met de lo-

kale bussen. 

* Wandelroute 16. Braamt – Tolka-

mer – Nieuw Millingen: 23,8 km. 

Deze route kan het beste worden op-

gesplitst in minimaal twee stukken 

omdat de Rijn op deze route als 

scheiding fungeert tussen de open-

baarvervoerssystemen. Als de lig-

plaats Zutphen of Doetinchem is, dan 

kun je met het openbaar vervoer naar 

Braamt en van Tolkamer naar Doetin-

chem of Zutphen. 

Vanaf Braamt gaat deze route door 

het Bergher Bosch (Let hier op over-

stekende kabouters!) en over de Hul-

zenberg van 84 meter hoog om ons 

uiteindelijk door een prachtig stukje 

Duitsland naar Hoch Elten te voeren.

* Tot deze route legde Rob het Pie-

terpad af met de boot als stand-

plaats. Het verdere tweede deel 

liep hij met gebruik van hotels op of 

in de buurt van de etappeplaatsen. 

Rob zocht voor dit deel de moge-

lijke jachthavens langs de route uit 

met bijbehorende afstanden. Mo-

toruren ontbreken daarom.

1 Gezicht op Zuptphen. 2 Kasteel Slangenburcht bij Doetichem.

oktober 2021

Op deze plek werd het pad in 1983 

geopend. De route van vandaag loopt 

door het hart van de Achterhoek  via 

weilanden, boerenerven, bossen, 

kastelen en landgoederen en komt, 

voor mij, in de top 5 van de tot nu toe 

gelopen routes. Soms even stoppen 

om op een bankje het idyllische land-

schap in je op te nemen.

Wandelroute 15. Zelhem – Braamt 

17,3 km. Om op de route te komen 

wordt dit een iets langere reis met het 

openbaar vervoer. We gaan van sta-

tion Zutphen met de bus naar station 

Doetinchem en dan met een tweede 

bus naar het startpunt in Braamt. 

Deze wandelroute loopt in eerste in-

stantie door weilanden en langs boer-

derijen en we steken we de Oude 

IJssel over bij de sluis. Het tweede 

deel loopt ook via landgoederen en 

komt langs kasteel Slangenburg. Het 

is daardoor een beetje te vergelijken 

met de vorige route.

Vanaf Zelhem gaat de bus een keer 

per uur naar Ruurlo en dan vervol-

gens van station Ruurlo naar Zutphen 

met de trein. 

NAAR ZUTPHEN
Zutphen - Doetichem: 34 km. Een 

alternatief vertrekpunt voor wandel-

route 15 is het varen van 34 km naar 

Doetichem. Je vaart dan over de IJs-

sel naar Doesburg waar je de Oude 

2
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3 Prachtig vergezicht in de buurt van het 

plaatsje Groesbeek.

4 De basiliek van Sint-Odilliënberg gelegen 

aan de rivier de Roer.

5 De vakwerkboerderijen en spekhuizen in 

Terstraten zijn een beschermd dorpsgezicht.

Een bijzonder bosrijk en heuvelachtig 

parcours in het grootste deel dat ein-

digt vanaf Spijk tot Tolkamer in een 

stuk over de dijk met uitzicht op de 

Rijn en de oude steenfabrieken. 

Zutphen - Tolkamer: 56 km. Wil je 

de boot elders neerleggen dan is de 

jachthaven van Tolkamer een optie. 

Die bereik je door over de IJssel, het 

Pannerdens kanaal en de Rijn te 

varen. Ook nu geldt dat je tegen-

strooms moet varen om Tolkamer te 

bereiken. Het voordeel van Tolkamer 

als uitvalsbasis is dat je maar één keer 

het openbaar vervoer hoeft te gebrui-

ken.

In de wandelroute is na 5 kilometer 

een oversteek opgenomen met het 

voet- en fietsveer ten westen van Tol-

kamer naar Nieuw Millingen. Dit veer 

heeft periodieke afvaarten dus wel tij-

dig opzoeken als voor een oversteek 

wordt gekozen.

‘DAAR WAS JE ECHT’
Tolkamer - Nijmegen: 20 km. Van 

Tolkamer kun je via de Boven Rijn 

naar Nijmegen varen en afmeren in de 

beschutte jachthaven langs de Rijn-

kade. 

Wandelroute 17. Nieuw Millingen – 

Groesbeek: 20,4 km. Met de bus 

kunnen we naar het startpunt in 

Nieuw Millingen en met de bus in 

Groesbeek weer terug naar Nijmegen. 

Op de route bij Bad Wylerberg (Berg 

en Dal) is ook een bushalte met een 

bus die bijna langs de jachthaven 

komt. Dit kan handig zijn als je besluit 

de wandelroute in delen te lopen. 

De route loopt door de Ooijpolder met 

mooie vergezichten over het oude 

stroomgebied van de Rijn. Onderweg 

staat heel pakkend de volgende 

spreuk op een boerderij geschilderd: 

“Nur wo du zu Fuss warst, bist du 

auch wirklich gewesen” (Goethe). We 

lopen hier weer een stuk door Duits-

land. Van dit punt gaat het deel naar 

Groesbeek over de Duivelsberg. De 

route loopt hier parallel aan de Zeven 

Heuvelenweg. Het is een bijzonder 

mooie route door kastanjebossen die 

ooit door de Romeinen zijn meege-

bracht. Gezien de totale afstand en 

het heuvelachtige karakter van deze 

hele mooie route is een beetje verde-

len van de afstand wel aan te bevelen. 

Nijmegen - Gennep: 30 km. Als al-

ternatief kunnen we ook van Nijmegen 

via het Maas-Waalkanaal naar Gen-

nep varen en daar in de plaatselijke 

jachthaven ‘De Paesplas’ afmeren.

Wandelroute 18. Groesbeek – Gen-

nep: 14,4 km. Vanaf de jachthaven in 

Nijmegen kunnen we met de bus naar 

het startpunt in Groesbeek of met de 

bus naar Gennep en daar starten. In 

beide gevallen kunnen we met de bus 

weer naar de jachthaven terug. 

Tussen Groesbeek en Gennep rijdt 

een bus, zodat in beide plaatsen ge-

start of geëindigd kan worden. Han-

dig als je ervoor kiest je boot in 

Gennep neer te leggen. 

Groesbeek is de wijnstad van Neder-

land en op de uitgestrekte akkers van 

Klein Amerika zijn de zweefvliegtuigen 

van de operatie Market Garden ge-

land. Hier zie je nu ook de wijngaar-

den. Door bossen, over de Kiekberg 

en de St. Jansberg komen we via 

Milsbeek bij de uiterwaarden van de 

Maas. Langs de Maas lopen we Gen-

nep binnen.

MAASTERRASSEN  
Wandelroute 19. Gennep – Vier-

lingsbeek: 18,3 km. Op deze route 

steken we bij Afferden de Maas over 

www.motorboot.com88
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en dat maakt deze tocht qua open-

baar vervoer iets langer. Vanaf het 

station Vierlingsbeek gaan we met de 

trein naar Boxmeer en vandaar met 

de bus terug naar de jachthaven in 

Gennep. Via het Niersdal lopen we 

om Gennep heen en komen dan over 

enkele heidevelden, bossen en na-

tuurreservaat Het Quin naar Afferden 

waar we de Maas oversteken. We 

lopen nu via een gebied dat De Maas-

heggen heet naar Vierlingsbeek. De 

meeste percelen zijn omgeven door 

grote heggen. Hier is ook duidelijk te 

zien dat het Maasdal een getrapte op-

bouw heeft. Het Laag terras zijn de 

huidige uiterwaarden, het Midden ter-

ras met lintbebouwing en akkerland 

en het Hoog terras zoals de Peelhorst. 

Eén van de alternatieven is om deze 

route in twee delen te lopen en tus-

sendoor de boot te verleggen.

Gennep - Wanssum: 21 km. Eerst 

lopen we vanaf Gennep naar het veer 

van Afferden en vandaar gaan we met 

de bus terug naar de jachthaven in 

Gennep. Vervolgens varen we naar de 

jachthaven van Wanssum. Vandaar 

kunnen we met de bus naar het veer 

van Afferden en na de oversteek rich-

ting Vierlingsbeek wandelen. Vanaf 

Vierlingsbeek met de trein naar Ven-

ray en dan met de bus terug naar de 

jachthaven in Wanssum. 

Als tweede alternatief kun je na het 

‘verleggen’ van de boot vanaf het veer 

van Afferden doorlopen naar de jacht-

haven van Wanssum, maar dat is met 

19 km voor de echte kilometervreters.  

ROERIG VERLEDEN
Wandelroute 20. Vierlingsbeek – 

Swolgen: 22 km. Vanaf Wanssum 

naar Swolgen is het 9 kilometer en er 

gaat rechtstreeks een bus terug naar 

de jachthaven van Wanssum. Er kan 

ook gekozen worden om van Wans-

sum naar Vierlingsbeek te lopen (13 

Km) en dan terug met de trein naar 

Venray en dan met de bus naar Wans-

sum. Dit kan natuurlijk ook in omge-

keerde volgorde en is afhankelijk van 

de persoonlijke wensen; beginnen 

met wandelen vanaf de boot of de 

boot als eindpunt van de dag.

Het pad van vandaag loopt langs de 

dorpen: Holthees, Smakt, Wanssum, 

Meerlo en Tienray en via het landgoed 

Geysteren. De dorpen aan deze route 

hebben gedurende 1944-1945 nogal 

geleden omdat dit hier het Maasfront 

lag. De Geallieerden in deze dorpen 

en de Duitsers aan de andere kant 

van de Maas beschoten elkaar zodat 

er weinig overeind bleef. Diverse ge-

denktekens langs de weg herdenken 

deze tijd. Daarnaast zijn er nog ge-

noeg andere bezienswaardigheden 

die deze wandeling tot een genoegen 

maken.     

Wandelroute 21. Swolgen – Venlo: 

21 km.  Deze etappe knippen we in 

tweeën omdat de openbaarsvervoer-

verbinding tussen Swolgen en Venlo 

slecht is. Daarom wandelen we eerst 

van Swolgen naar Grubbenvorst. 

Vanaf Swolgen lopen we door natuur-

reservaat het Schuitwater naar Grub-

benvorst. Dit is de hoofdstad van de 

asperges en dat is onderweg duidelijk 

te zien met de uitgestrekte, afgedekte 

of doorgeschoten asperge velden. In 

de oogsttijd moet het hier krioelen van 

de mensen. Vanuit Grubbenvorst pak-

ken we de bus terug naar de jachtha-

ven van Wanssum. 

Wanssum - Venlo: 26 km. Vervol-

gens varen we van Wanssum naar de 

Passantenhaven Centrum in Venlo. In 

Venlo vertrekt vanaf het treinstation 

oktober 2021
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GOED OM TE WETEN 
Deze reis is beschreven van Noord naar Zuid en dat betekent 

dat er op de IJssel, Rijn, Pannerdenskanaal en de Maas 

tegenstrooms gevaren zou moeten worden. Niet iedereen vindt 

dat leuk dus het alternatief kan zijn om naar het Zuiden te varen 

bied met Duitsland. Volgens de over-

levering is een groot deel hiervan nog 

door de Romeinen aangelegd en ge-

bruikt. Een mooi stukje gaat aan het 

einde van het pad langs de meande-

rende rivier De Swalm.   

BASILIEK AAN DE ROER
Wandelroute 23. Swalmen – Mont-

fort: 21 km. Vanuit Venlo zijn de 

etappe plaatsen Swalmen en Mont-

foort goed te bereiken. Swalmen heeft 

een station en een rechtstreekse ver-

binding met Venlo en vanaf Montfoort 

kun je met de bus naar Echt (station) 

en dan met de trein naar Venlo. Op dit 

traject zijn er diverse momenten 

waarop kan worden besloten om ge-

bruik te maken van een bus naar één 

van de treinstations.

Venlo - Roermond: 27 km. Het alter-

natief is om vanaf de jachthaven van 

Venlo door te varen naar Roermond. 

In Roermond zijn diverse mogelijkhe-

den om af te meren in de passanten-

havens en van daaruit zijn beide 

etappe plaatsen goed te bereiken en 

bestaat ook de mogelijkheid om de 

route te verdelen. We lopen om Roer-

mond heen langs kasteel Hillenraedt, 

het Spickerbroek bos en we steken 

de Maasnielder beek over. De spoor-

rails van de IJzeren Rijn passeren we 

ook maar die laten we, zoals iedereen 

rustig liggen. Bij Sint Odiliënberg ste-

ken we de Roer over en lopen we 

even naar de mooie basiliek langs de 

rivier. Via een bosgebied met oude 

de bus rechtstreeks naar Grubben-

vorst. Bij Grubbenvorst steken we de 

Maas over en via de plaats Velden en 

de uiterwaarden zijn we na 9 km terug 

in de jachthaven van Venlo.     

Wandeleoute 22. Venlo – Swalmen: 

23 km. Tussen Venlo en Swalmen rijdt 

een trein zodat dit een snelle verbin-

ding is. Voor het geval de route wordt 

opgeknipt kan er in Tegelen, na 6 kilo-

meter, gebruik gemaakt worden van 

een busverbinding naar station Venlo. 

We wandelen via de Jammerdaalsche 

heide en komen via een bult van 44 

meter hoogte op het hoogste Maas-

terras. Soms lopen we langs diepe 

grind- en kleiputten die zijn terugge-

ven aan de natuur. Verder lopen we 

door en langs bossen in het grensge-
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via de Zuid-Willemsvaart en dan in Maastricht te 

beginnen zodat het grootste deel met de stroom wordt 

meegevaren.

Van het Pieterpad zijn twee boekjes uitgegeven door het 

Nivon met een beschrijving van de hele route. Handige 

kaartjes met routes, afstanden, openbaar vervoer, 

pleisterplaatsen en ‘last but not least’ een beschrijving 

van de bezienswaardigheden onderweg want er gaat 

een wereld voor je open.

Via de website van het Pieterpad: www.pieterpad.nl is 

veel informatie te vinden. Hier staan ook alternatieven 

voor verschillende start- en eindpunten. Het is ook 

mogelijk om via het emailadres: info@pieterpad.nl alle 

gps-gegevens op te vragen zodat de routes geladen 

kunnen worden op smartphones of tablets. Ik heb 

goede ervaringen met de app TOPO GPS. Deze is heel 

gedetailleerd en lijkt op militaire stafkaarten. (€ 3,99 

kaart Nederland) 

Met de websites 9292.nl en www.ns.nl/reisinformatie en 

de bijbehorende app’s zoek je uit wat de beste vertrek-

tijden zijn. Maar deze melden ook eventuele vertragin-

gen en storingen. Mijn ervaringen met bus en trein in 

Nederland waren over het hele traject heel positief.

Zorg voor goede wandelschoenen, nog betere sokken, 

de juiste blarenpleisters, geknipte teennagels, vol-

doende eten en drinken omdat er soms geen of weinig 

horeca is onderweg en laagjes kleding. 

Elke etappe is in beide richtingen te lopen dus laat je 

niet weerhouden om dat te doen als het beter uitkomt 

qua openbaar vervoer of als je niet tegen de zon in wilt 

lopen.   

Er zijn onderweg diverse havens met goede faciliteiten 

en mogelijkheden om de boot even achter te laten 

wanneer er een treinstation in de nabijheid is.
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6 De stokstraat in Maastricht. Vanaf hier is 

het nog een klein eindje

7 Gehaald!. De Sint-Pietersberg met daarbo-

venop het Fort Sint-Pieter dat over de stad 

Maastricht waakt. 

stuifduinen genaamd: het Sweeltje 

lopen we Montfort binnen.  

Wandelroute 24. Montfort – Sittard: 

24 km. Montfort is als startplaats van-

uit Venlo of Roermond goed te berei-

ken met het openbaar vervoer. In 

beide gevallen reis je eerst met de 

trein naar het station van Echt en ver-

volgens met de bus naar Montfort. 

Vanaf het treinstation van Sittard is er 

een goede verbinding met Roermond 

en Venlo. Dit traject schampt het 

plaatsje Echt. Dit kan dienen als alter-

natief start- en eindpunt voor wie de 

wandelroutes 23 en 24 anders inge-

deeld wil lopen.

In dit deel van Limburg is goed te zien 

dat we het de groentetuin van Neder-

land noemen na het Westland. Uitge-

strekte akkers aan de ene kant en bos 

aan de andere kant. Via het IJzeren-

bosch, een stukje Duitsland en een 

grenspad lopen we Sittard binnen via 

de Schootsvelden. Een nog steeds 

onbebouwd stuk voor de oude stads-

wallen. 

Venlo - Maastricht: 76 km. 

Voor het volgende traject varen we 

eerst naar Maastricht omdat dat, voor 

wat betreft het reizen met het open-

baar vervoer, de beste keuze is aan-

gezien de volgende etappes nogal ver 

van de Maas verwijderd zijn. Voor het 

gemak is het aan te raden om een af-

meerplek te zoeken zo dicht mogelijk 

bij het treinstation in het centrum van 

Maastricht.

TOPROUTE
Wandelroute 25. Sittard – Strabeek 

(Valkenburg): 22 km. We nemen de 

trein van Maastricht naar Sittard en 

wandelen naar Strabeek nabij Valken-

burg. Dit kan natuurlijk ook in omge-

keerde volgorde. Op deze route zijn er 

bij de plaatsjes Windraak, Puth, Spau-

beek en Klein Haasdal mogelijkheden 

om met het openbaar vervoer verder 

te reizen.

Ook dit is een toproute met mooie 

landschappen en bezienswaardighe-

den. Vanaf het marktplein in Sittard 

stijgt het wandelpad meteen al en 

komen we bij de kapel van Santa 

Rosa, de beschermheilige van Sittard. 

Daar zijn  jaarlijks grote bijeenkom-

sten. Vanaf het plateau hebben we 

een mooi uitzicht en lopen we al snel 

langs een veld waarin zich de be-

schermde Korenwolven schuilhou-

den. Opgepast dus!

Verder via Puth, kasteel Terborgh, 

Spaubeek en verschillende oude 

grindgroeves naar Terstraten. Een 

heel klein plekje met hele oude boer-

derijen die goed bewaard zijn geble-

ven. Via ‘de reus van Schimmert’ en 

het Ravensbosch komen we aan in 

Strabeek. 

LAATSTE ETAPPE
Route 26  Strabeek – Sint Pieters-

berg (Maastricht) 17 m. De laatste 

etappe (of de eerste) van deze reis 

eindigt (of begint) natuurlijk op de Sint 

Pietersberg. We beginnen op het bus-

station in Maastricht voor de bus naar 

Strabeek. In Strabeek starten we met 

een pad langs de Geul en zien daar 

wat water aan kan richten. Bij de 

Lange Bergweg gaan we omhoog en 

het duurt even voordat we boven zijn 

in het plaatsje Berg. Langs de Beme-

lerberg en, door het water, diep uitge-

sleten paadjes (Grubben) vinden we 

onze weg naar boven. In de verte zien 

we Maastricht al liggen maar het 

duurt nog even voordat we daar zijn.

Langs oude mergelgroeven en krijtrot-

sen loopt het pad nu langzaam naar 

beneden de stad in. Via de Sint Ser-

vaasbrug en de Stokstraat lopen we 

het centrum weer uit naar de Sint Pie-

tersberg. Eenmaal boven hebben we 

een spectaculair uitzicht over de oude 

ENCI-groeve die nu weer aan de na-

tuur wordt teruggeven. Het eindpunt 

van onze wandel- en vaarreis door het 

mooie Nederland.  
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