
MET TWIRRE LANGS 
HET PIETERPAD
Na mijn reis in 2019 naar Berlijn wilde ik in 2020 richting Vlaanderen, helaas gooide 

Corona roet in het eten. Maar ik had snel een alternatief: in 2021 zou ik het Pieterpad  

lopen. Dan deze reizen maar omgegooid en een vaarplan gemaakt om de boot als 

standplaats te hebben. In twee delen beschrijf ik hoe je met de boot en het openbaar 

vervoer zo dicht, of zo snel mogelijk, bij de te lopen routes kunt komen.

 
ROB VERDWAALD

www.motorboot.com64

Eerst iets over het Pieterpad zelf, dat 

loopt van Pieterburen in Groningen 

naar de Sint Pietersberg bij Maastricht 

in Limburg. Dit pad is ongeveer 499 

kilometer lang en opgezet door de 

dames Bertje Jens en Toos Goorhuis-

Tjalsma. Het pad en de markeringen 

ervan worden bijgehouden door vrij-

willigers van het Nivon en er zijn twee, 

door het Nivon, uitgegeven boekjes. 

Deel 1 beschrijft het noordelijke deel 

en Deel 2 het zuidelijke deel. Deze 

boekjes zijn onmisbaar voor de voor-

bereiding van de te lopen routes in 

verband met de afstanden, het open-

baar vervoer, de eventuele afmeer 

mogelijkheden in de buurt en, last but 

not least, de wetenswaardigheden 

langs de routes. 

Door middel van wit/rode verf of stic-

kers op paaltjes, verkeersborden, ste-

nen of lantaarnpalen wordt de route 

aangegeven zoals alle Lange Afstand 

Wandelroutes (LAW) in Europa wor-

den aangegeven. In dit geval is het 

LAW 9-1 en LAW 9-2. De routes zijn 

ook allemaal te downloaden via de 

Nivon site voor telefoons met gps en 

daar heb ik dankbaar gebruik van ge-

maakt. En dan nog gaat het soms mis 

als je het teken over het hoofd ziet of 

het een beetje verstopt zit en je de 

route niet meteen checkt. 

Veder loop ik veel routes van zuid 

naar noord. Soms komt het bijvoor-

beeld door openbaarvervoersverbin-

dingen beter uit, maar vooral omdat 

het weer een warme zomer is met 

veel zonneschijn. Door van zuid naar 

noord te lopen heb ik de zon veel in 

de rug wat ik prettiger vind lopen. 

VAN START
Voor schepen met geringe diepgang 

en hoogte is het mogelijk om naar 

Winsum te varen via het Winsumer-

diep, of via het Boterdiep (konvooi-

vaart) en in Winsum af te meren. De 
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1 Pieterburen: de start van het Pieterpad. 2 Het kerkje bij Oostum in Groningen. 3 De uitgestrekte heide bij Rolde.
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Schaphalsterzijl (zelfbedieningssluis) 

vanaf het Reitdiep was in ons geval 

gestremd dus wij zijn afgemeerd in de 

Oosterhaven in Groningen.

Wandelroute 1. Pieterburen - 

Winsum: 11,6 km. Er gaat een trein 

van Groningen naar Winsum en ver-

volgens een bus van Winsum naar 

Pieterburen. We lopen door het uitge-

strekte vlakke Groningen. Na het 

lopen, pakken we in Winsum de trein 

weer terug naar Groningen.

Wandelroute 2. Winsum - Gronin-

gen: 21,2 km. We gaan met de trein 

van Groningen naar Winsum en daar 

in het centrum vervolgen we de route. 

Een leuke stop na 7 kilometer is Garn-

werd (aan zee), waar een restaurant 

aan het water voor een verfrissing kan 

zorgen. Over het Van Starkenborgh-

kanaal hebben we te maken met een 

omleiding in de route omdat de Pad-

depoelster draaibrug eruit is gevaren 

door een binnenvaartschip. Deze 

route loopt tot het station Groningen. 

De haven ligt een paar kilometer wan-

delen verder. 

Wandelroute 3. Groningen - Zuidla-

ren: 20,9 km. Vanaf het station Gro-

ningen pakken we de route weer op 

en dan via Haren naar Zuidlaren. In dit 

geval is het ook mogelijk om de route 

in twee stukken te lopen en in Haren 

de bus terug te nemen naar Gronin-

gen. 

Vanaf het station Groningen vertrekt 

ook de bus naar Zuidlaren en de bus 

komt er via Haren ook weer aan. Je 

kunt dus kiezen in welke richting je die 

dag loopt. Deze route is overigens to-

taal anders dan de vorige twee. Nu 

geen uitgestrekte velden meer, maar 

veel bebouwing en bossen.

UITVALSBASIS ASSEN
Oosterhaven Groningen - De Vaart, 

Assen: 32,8 km | 4,5 motoruren. 

Via het Noord-Willemskanaal varen 

we in ongeveer 6 uur naar Assen en 

meren we af aan het einde van de 

Vaart bij het havenkantoor. Even de 

weg oversteken en je loopt het cen-

trum van Assen in. Op een paar hon-

derd meter afstand, achter het Drents 

Museum (aanrader), is de bushalte 

waar de bussen langskomen voor de 

komende routes.

Wandelroute 4. Zuidlaren – Rolde: 

17,5 km. Van uit Assen neem ik de 

bus naar Rolde en loop met de zon in 

de rug ‘terug’ naar Zuidlaren. Daar 

pak ik de bus terug naar Assen.

Wandelroute 5. Rolde - Schoonloo: 

17,9 km. Vanaf het busstation in 

Assen pak ik de bus naar Schoonloo. 

Daar begin ik aan de vijfde stuk. Ik 

loop de route terug naar Rolde van-

waar een bus me weer naar Assen 

brengt, naar de boot. 

Wandelroute 6. Sleen – Schoonloo: 

23,6 km. Vanaf het busstation in 

Assen rijd ik met de bus naar Sleen en 

daar start de route naar Schoonloo. 

Vanaf Schoonloo gaat dan de bus 

weer terug naar Assen.

NAAR VEENOORD
De Vaart, Assen - Centrum, Veen-

oord: 93,6 km | 13,8 motoruren.

Vandaag ‘verleggen’ we de boot 

weer. Veenoord wordt de nieuwe uit-

valsbasis voor de volgende wandel-

routes. We varen het in twee delen. 

Vandaag varen we het eerste stuk van 

Assen naar Meppel via de Drentse 

Hoofdvaart. We vertrekken vroeg 

want de laatste sluis voor Meppel (Pa-

radijssluis) draait tot 17:00 uur. We 

doen over de 37,3 km zo’n 8,5 uur (7 

motoruren).

De volgende dag opnieuw vroeg uit 

de veren voor de tweede etappe van 

de vaarroute. Via het Meppelerdiep en 

de Hoogeveense Vaart willen we voor 

9 uur bij de Rogatsluis te zijn. We wil-

len mee met de eerste schutting om 

te zorgen dat we tijdig in Veenoord 

kunnen afmeren, want de Spoorbrug 

Veenoord draait dagelijks de laatste 

keer tussen 17.27 – 17.37 uur en op 

zondag om 17.00 uur. 

Via de Hoogeveense Vaart en de Ver-

lengde Hoogeveense Vaart komen we 

in het centrum van Veenoord waar 

langs de kade gratis ligplaatsen zijn.  

Wandelroute 7.  Sleen – Coevorden: 

21,4 km. Deze zevende etappe van 

het Pieterpad loopt ten westen van 

Veenoord via de draaibrug Holsloot 

over de Verlengde Hoogeveense 

Vaart en ligt ongeveer 2,5 kilometer 

buiten het dorp. Dat lopen we dus. 

Vanaf Holsloot is het 7,8 kilometer 

wandelen naar Sleen. Vanaf Sleen 

pakken we de bus naar het station 

van Emmen (16 minuten) en dan met 

Blauwnet terug naar Veenoord (Nieuw 

Amsterdam) in 7 minuten. 

Deze route kan ook in één keer vanuit 

Coevorden worden gelopen. Vanaf 

station Emmen kan met dezelfde trein 

worden doorgereisd naar Coevorden 

en dat duurt dan 23 minuten. 
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acht verder vervolgen, moeten we 

eerst weer een stuk varen.

WEEKTARIEVEN
Coevorden - Gramsbergen: 14,5 km | 

2 motoruren. 

We varen nu van Coevorden via het 

kanaal Almelo - De Haandrik naar 

Gramsbergen in bijna 2 uur. We vin-

den een plekje In een insteekhaventje 

waar het goed afmeren is. Gramsber-

gen heeft een treinstation en van deze 

plek zijn de komende routes goed be-

reikbaar. De haven heeft ook weekta-

rieven, zodat hier ook een goede 

mogelijkheid is om de boot achter te 

laten. De haven is nagenoeg naast het 

spoor maar daar merk je weinig van. 

Wandelroute 8 (tweede deel). Coe-

vorden - Hardenberg: 18,9 km. Het 

vervolg van de achtste wandelroute 

loopt over de brug vlakbij de haven en 

we gaan eerst van Gramsbergen naar 

Coevorden. Deze afstand is 13,5 kilo-

meter en met de trein weer in een 

paar minuten terug naar Gramsber-

gen.

De volgende dag eerst met de trein 

van Gramsbergen naar Hardenberg 

en vervolgens lopen we de 10,4 kilo-

meter terug naar de boot.

Route 9. Hardenberg – Ommen: 

20,6 km. Vandaag met de trein van 

Gramsbergen naar Ommen. De route 

is 20,6 kilometer maar met de stukken 

naar en van de stations kom je uit op 

24,5 kilometer. De omgeving om te 

wandelen is schitterend dus het gaat 

erg makkelijk.

Route 10. Ommen – Hellendoorn: 

20,7 km. Vandaag wordt het een hele 

reis om naar Hellendoorn te komen. 

Eerst met de trein van Gramsbergen 

naar Hardenberg om over te stappen 

naar Almelo. In Almelo de trein naar 

Nijverdal. Vanaf het station in Nijverdal 

wandelen we door het Ravijn naar de 

route. Dat is ongeveer 2,4 km en dan 

gaat het rechtsaf in de richting Hellen-

doorn. Na 5,4 kilometer ben ik op het 

eigenlijke startpunt van vandaag maar 

ik heb wel alvast een deel van de vol-

gende route gelopen. Uiteindelijk is dit 

best een zware route omdat ik na 27 

RUSTIG COEVORDEN
Veenoord - Coevorden: 14,5 km | 

2 motoruren.

Na de zevende etappe verruilen we de 

‘wandelbenen’ weer voor de ‘zeebe-

nen’. We varen van Veenoord via de 

Verlengde Hoogeveense Vaart en het 

Stieltjeskanaal in 2 uur naar het cen-

trum van Coevorden. Tegenover het 

lokale museum zijn mooie rustige af-

meerplekken.

Wandelroute 8 (eerste deel). Coe-

vorden - Hardenberg: 18,9 kilome-

ter. De achtste etappe van de 

wandelroute loopt door het centrum 

van Coevorden tot de draaibrug Hol-

sloot waar we eerder zijn begonnen. 

Vandaar lopen we naar het station van 

Veenoord (Nieuw Amsterdam) waar 

we met Blauwnet terugreizen naar 

Coevorden. Deze route is 18,9 kilome-

ter. Het verschil in kilometers wordt  

dit maal veroorzaakt door het stuk 

van Holsloot naar station Veenoord 

dat we twee keer hebben moeten 

lopen plus een stukje van de volgende 

route in Coevorden. Voor we route 

4 Twirre in de haven van Gramsbergen. 5 In een door bomen omheind veld nabij Ommen grazen de koeien in alle rust. 6 Rijzige naaldbomen langs 

de route in de buurt van Hellendoorn. 7 Het prachtige Kasteel Den Bramel bij Vorden aan het einde van een lange bomenlaan.
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km aankom op het station in Ommen. 

Een extra uitdaging vandaag waren 

de Hellendoornse Berg, de Eelerberg, 

de Lemelerberg en de Archemerberg. 

Maar wel weer schitterende stukken.

Een alternatief voor de routes van 

Coevorden – Holten is met de boot af-

meren in Ommen bij de lokale jacht-

haven aan de Overijsselse Vecht.  Na 

Meppel via het Meppelerdiep, Zwarte 

Water en dan de Overijsselse Vecht 

op naar Ommen. Via het station van 

Ommen zijn de omliggende etappe-

plaatsen ook goed te bereiken.

DOOR NAAR ALMELO
Gramsbergen - Almelo: 31,8 km | 

4,4 motoruren. 

Vandaag verruilen we onze ligplaats in 

Gramsbergen voor een nieuw ‘basis-

kamp’ in Almelo. Bij het vertrek mel-

den we ons bij de sluismeester van 

Almelo zodat er onderweg medewer-

kers klaar staan om de 17 bruggen te 

bedienen. Al met al gaat het best vlot; 

na 5,2 uur komen we aan in de 

stadshaven van Almelo. De haven van 

Almelo is heel beschut en uitstekend 

geschikt om de boot een paar dagen 

achter te laten, als de behoefte be-

staat om tijdelijk het wandelen te on-

derbreken. Ook hier liggen we weer 

tegen het centrum aan en vlakbij het 

station. Geen extra wandelkilometers 

dus.

Route 11. Hellendoorn – Holten: 

15,4 km. De volgende dag pakken we 

de trein van Almelo naar Holten waar 

de route begint op het station. Aan 

het einde heb ik al eerder een deel 

van deze route gelopen, dus dat valt 

weer mee. Maar het stukje naar het 

station Nijverdal komt er wel weer bij 

en zo wordt het 15,7 km vandaag.

Route 12 . Holten – Laren: 14,9 km. 

Vandaag rijden we eerst met de trein 

van station Almelo naar station De-

venter. Vanaf daar vertrekt de bus  

naar Laren. De route begint in Laren 

en wordt uiteindelijk 15,1 km. Vanuit 

Holten nemen we de trein terug naar 

station Almelo.

BIJNA HALVERWEGE
Almelo - Almen: 44 km | 4,5 motor-

uren. 

Om half tien bedient de havenmeester 

de twee bruggen om Almelo uit te 

komen. We varen de Overijsselse stad 

uit richting het Twentekanaal. 

Vandaag varen we naar Almen in 4,5 

uur en meren af in jachthaven De 

Nieuwe Aanleg. Dit is een insteekha-

ven aan het Twentekanaal met een 

restaurant. Een bushalte ligt 500 

meter van de haven, net over de brug 

rechts.

Route 13 . Laren – Vorden: 13,4 km. 

Vandaag eerst met de bus van Almen 

naar het treinstation in Zutphen en 

dan met de trein naar Vorden. In drie 

kwartier sta ik op het startpunt van 

vandaag. 

In Laren is het goed toeven en met de 

opstapplaats van de bus voor het ter-

ras is het een klein stukje terug naar 

Almen. 

Volgende keer het tweede deel van 

het Pieterpad, dat loopt tot de Sint 

Pietersberg bij Maastricht.
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