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Berlicum, 28 januari 2021  

Betreft: Stap Vooruit Wandel Challenge   
 

 

Beste Nordic walkers en wandellaars, 

 

Na het zeer uitgebreide verslag van Pauline van Sleen tot Ommen, hier dan een vervolg 

van het Pieterpad. 

Maar wat gaan jullie als een speer!! 

Leuk om te zien dat jullie schijnbaar allemaal extra lopen, ook op dagen dat dit normaal 

niet op het programma staat.  

 

 
 

 

Vanuit Ommen kom je al snel over de Archemerberg. 

De Archemerberg is een van de weinige plekken in Nederland waar jeneverbesstruwelen 

in deze omvang staan. Een inmiddels zeldzaam geworden tafereel. 
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Na de Lemelerberg, kom je even stukje in Lemelen, en daarna steek je het Overijssels 

Kanaal over. 

 

Het Overijssels Kanaal Verbond Zwolle en Deventer in 1855 met Twente. Het kanaal 

was van groot belang voor de textielindustrie in Twente en de veenontginning. Na 

opening van het Twentekanaal (1938) en de opkomst van het wegverkeer nam de 

betekenis af. Werd in 1964 voor de scheepvaart gesloten. 

 

Net voor Laren kom ben je langs het prachtige Landgoed en Huis Verwolde gekomen. 

 

Reeds in 1346 genoemd. Was belangrijke vesting van Gelre nabij de grens met het 

Oversticht (Overijssel). Het huis ging in 1725 in vlammen op, maar werd in 1776 

herbouwd in Louis XVI-stijl. In 1977 verkocht met stijltuin aan de Stichting Vrienden der 

Geldersche Kastelen. Het bijbehorende landgoed is zeer uitgestrekt. 

Vervolgens ben je naar Vorden gelopen. 

In Vorden zit het eerste deel van het Pieterpad erop. Dan heb je deel 1 gelopen. 

 

In Vorden staat het Monument Toos en Bertje 

In 2006 is in het begin van de zichtlaan over de Vordense Beek - verzonken in het pad - 

een monument onthuld met de voetafdrukken van Toos Goorhuis-Tjalsma en Bertje 

Jens, de bedenksters van het Pieterpad. In 1983 werd het Pieterpad officieel geopend bij 

het Kasteel. 
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Vervolgens gaat het in deel 2 verder naar Zelhem. 

 

We zakken steeds verder af naar het zuiden. 

Op een gegeven moment komen we bij het Veer Pannerden - Millingen 

 

 

Hier is al eeuwenlang een veer. Je gaat van Nederland boven de grote rivieren naar 

Nederland beneden de grote rivieren. Het veer is vaker met opheffing bedreigd. 

Van Milingen a/d Rijn lopen we door het dorpje Leuth. Dat kan niet anders dan heel leuk 

geweest te zijn! 

Vervolgens door naar Zyfflich in Duitsland waar de Groep van Danielle op 24 januari 

heeft overnacht! 

Nog even over de Duivelsberg, die de meeste van ons wel kennen. 

De Duivelsberg (76 m) maakt deel uit van de stuwwal van Nijmegen en 

rijst steil op. De naam is afgeleid van 'Duffelt'. De berg was tot 1949 Duits en is nu 

Nederlands. 

Via een mooie route door bossen komen we in Groesbeek aan. 

Vervolgens via het Groesbeekse bos weer verder, via Milsbeek naar Gennep. 

Waar de groep van Andy op 24 januari overnacht heeft. 

Via het nationaal park de maasduinen komen we door het Quin. (ook geweest met een 

van de dagwandelingen van Stap Vooruit) 

Het Quin. Groot ven gevoed door kwelwater en de regen. Geiten en Schotse Hooglanders 

grazen er. Een 30 mtr hoog rivierduin biedt een prachtig uitzicht. Natte heidevegetatie 

als zonnedauw, lavendelhei, snavelbies en verschillende soorten amfibieën. Er is een 

grote oppervlakte kaalgeslagen om heide terug te krijgen. 
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Net voor we Afferden binnen gaan, nog even langs geweest in het Theehuis “De 

Appelgaard” van Anja en Wim. Speciaal koffie adres voor wandelaars Pieterpad. 

Na Afferden steken we de Maas over naar Vlierlingsbeek. 

Vervolgens via verschillende bossen, naar Wansum, Meerlo, Tienray naar Swolgen. 

Via prachtige natuur naar Grubbenvorst, en vervolgens dwars door Venlo.  

Naar Swalmen. 

De groep van Danielle was gisteren tot Swalmen gekomen. (418 km op 27 jan) 

 
Swalmen (Limburgs: Zjwame) is een plaats en voormalige gemeente in Nederlands-

Limburg, die sinds 1 januari 2007 bij de gemeente Roermond hoort. Swalmen is gelegen 

tussen Roermond en Venlo, wordt in het westen begrensd door de Maas en in het oosten 

door de Duitse grens. De kerkdorpen Asselt en Boukoul maakten tot 2007 ook deel uit 

van de gemeente Swalmen. Met deze twee andere kerkdorpen bezat deze zeer water-, 

bos- en natuurrijke gemeente naast enige industrie in de dorpskern vooral ook een 

landelijk karakter.  

 

De gemeente Swalmen, waartoe naast Swalmen ook Asselt en Boukoul behoorden, telde 

bij de opheffing 8.797 inwoners (1 juli 2006) en had een oppervlakte van 22,96 km² 

(waarvan 1,42 km² water).  

De groep van Andy liep nog een stukje verder , langs Roermond af, naar Melick, Sint 

Odiliëlenberg, Monfort, en liep door tot Susteren. Daar hadden ze er 451 km op zitten op 

27 januari. 

Susteren:Gemeente Noord- en Midden Limburg  

Midden in het smalste stukje Nederland vindt je de kern Susteren. Dit oude stadje grenst 

in het oosten aan Duitsland en in het westen aan België. De historie is in het centrum 

van Susteren nog goed te zien aan de prachtige markt en de statige panden. Ook de 

oudste basiliek van het land met haar kunstschatten is een bezoek meer dan waard. Hier 

ervaar je de verstilling van eeuwenoude traditie.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburgs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Nederlandse_provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Nederlandse_provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roermond_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roermond_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Venlo_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asselt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boukoul
https://nl.wikipedia.org/wiki/Industrie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asselt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boukoul
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vierkante_kilometer
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Vanuit het centrum van Susteren fiets je zo de natuur in. Op een dag passeer je wel zes 

verschillende landschappen, drink je een biertje in België en stop je voor het diner in 

Duitsland: een ideale plek voor variatie kort bij huis.  

Vandaar af is het maar een klein stukje naar Sittard, en dan resten er nog slechts 2 

ettappes van het Pieterpad, Van Sittard naar Strabeek, en de laatste door tot de Sint 

Pietersberg in Maasstricht. 

Heel veel plezier nog met de laatste kilometers, de uitdaging om binnen de 30 dagen de 

Sint Pietersberg te halen, moet zeker lukken. 

En als we daar dan zijn, wat dan? Stopt onze uitdaging of willen we nog verder? Of 

misschien terug lopen? Ik ga nog met de aanvoerders in overleg.  

Met vriendelijke groet, 

Stap Vooruit Nordic Walking   

Risja van Liempd 
 


