
 
 

Etappenummer  10 

Etappenaam Sittard – Susteren   

Loopgroep 1 

Afstand 8,7 km 

Startpunt etappe Sportcentrumlaan 32 te Sittard (Parkeerplaats langs de route) 

Eindpunt etappe Rijdtstraat 126 te Susteren (T-splitsing met Broekweg) 

Tijdstip (bij benadering) 16:59 – 17:54 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 De route vervolgen via het pad langs het water, een brede zandweg die u geheel afloopt 

 Deze zandweg buigt van het water af en komt uit langs een andere beek, die u met een bruggetje 

oversteekt. U bent nu in Duitsland  

 De weg langs de beek naar links volgen tot het einde. Dan rechtsaf slaan (Von Hauert Strasse) het 

dorpje (Millen) in 

 In het dorp linksaf (Von Byland Strasse) en het dorp weer uitlopen  

 Aan het einde van het dorp links aanhouden tot bij een gemetselde brug over de Rodebach. Voor 

de brug rechtsaf slaan (Vuulik). Doorlopen tot aan het viaduct 

 Bij het viaduct het pad langs het water vervolgen. Na circa 700 m komt u bij een bruggetje waarna 

een haakse bocht naar links volgt 

 Bij een boerderij buigt het pad weer naar rechts en komt het uit op een verkeersweg. 

   



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 De weg oversteken en via een kleine asfaltweg verder rechtdoor 

 Aan het einde bij een dorpje (Isenbruch) linksaf Engelbertstrasse) en direct daarna naar rechts 

 het dorpje uitlopen en op een kruising waar het asfalt ophoudt schuin links/rechtdoor gaan 

 Aan het einde rechts, de weg wordt al snel een zandweg 

 Op de derde kruising (na circa 1,5 km) linksaf 

 Deze weg buigt naar links en komt bij een grensovergang, daar rechtsaf Nederland inlopen via een 

fietspad (Waterbeemdenweg) 

 Op het einde (bij fietsknooppunt 20) rechtsaf (Heerenstraat) 

 Bij een splitsing met links twee banken, links aanhouden (Rooterweg). Deze weg verder uitlopen 

 Aan het einde van de weg linksaf (Biezerdweg) en verder lopen tot in Heide, waar u rechts gaat 

 Aan het einde van deze staat (Rijdtstraat) is het eindpunt van deze etappen (kruising met de 

Broekweg). 



 
 

Etappenummer  11 

Etappenaam Susteren – Echt   

Loopgroep 8 

Afstand 4,9 km 

Startpunt etappe Rijdtstraat 126 te Susteren (T-splitsing met Broekweg) 

Eindpunt etappe Dorpstraat 128 te Echt (Parkeerplaats tegenover Key Doek) 

Tijdstip (bij benadering) 17:56  - 18:27 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 De Broekweg vanuit de looprichting oversteken en rechtdoor gaan over een fietspad dat uitkomt 

op een verkeersweeg (Heidestraat) 

 Op de Heidestraat naar rechts, het water over en vlak daarna linksaf parallel aan het water de 

weg vervolgen (water aan uw linkerkant) 

 Met enige bochten komt u uit op de hoek van een bos vlakbij een spoorlijn 

 Voor het spoor rechtsaf een landweg inslaan en het pad langs de rand van het bos volgen 

 Aan het einde in Slek rechtsaf de Hoogstraat in en na circa 50 m verder linksaf (Marktsingel) 

 Einde links en direct weer rechts (Slekkerstraat). Dan voor huisnummer 41 rechtsaf slaan, een 

landbouwweg in 

 Deze weg, die een paar haakse bochten heeft, volgen tot hij uitkomt op een andere weg (T-

splitsing) 

 Bij die splitsing linksaf gaan en doorlopen tot u op de hoofdweg in Pey bent uitgekomen 

 Direct voor het bereiken van de hoofdweg is het einde van de etappe. 

  



 
 

Etappenummer  12 

Etappenaam Echt – Montfort 

Loopgroep 3 

Afstand 8 km 

Startpunt etappe Dorpstraat 128 te Echt (Parkeerplaats tegenover Key Doek) 

Eindpunt etappe Kampweg 4 te Montfort (Parkeerplaats bij Coöp) 

Tijdstip (bij benadering) 18:29 – 19:20 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 De hoofdweg (Brugweg) oversteken en naar rechts. Na circa 50 meter naar links (Wolfsberg) 

 Na 50 meter rechtsaf (blijft Wolfsberg) en iets verderop bij een Y-splitsing wederom rechts (wordt 

Loozekampsteeg) 

 Bij een kruising ziet u een vrij brede zandweg. De zandweg schuin naar links oversteken en een 

bospad opgaan (eigen weg, toegang voor voetgangers) 

 Twee keer op een splitsing rechts houden, dan komt u uit een weer op een zandweg. Daar linksaf 

gaan en na circa 100 m rechtsaf een bospad inslaan dat weer op een grote zandweg uitkomt  

 Hier linksaf gaan. Na circa 300 meter (vlak voor een parkeerplaats) rechtsaf een royale zandweg 

inslaan. Op de splitsing links aanhouden en daarna op een kruising rechtdoor 

 Aan het eind van deze weg linksaf, een weg door de akkers die uitkomt op een zandweg aan de 

bosrand 

 De zandweg oversteken 

en rechtdoor de bosweg 

ingaan  

 Een asfaltweg oversteken 

en rechtdoor over een 

veldweg verder gaan 

 Aan het einde linksaf 

 Na een haakse bocht 

naar rechts de eerste 

weg rechtsaf nemen 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Na circa 2 km eindigt deze weg (Turfweg) bij een stenen brug 

 De brug overgaan en een asfaltweg naar rechts volgen (Huysdijk) 

 Na een kasteelruïne komt u over een brug 

 De weg buigt naar links en heet Aan het Water 

 Bij de kerk schuin rechts de Dijkstraat in 

 De etappe eindigt aan de overkant van de weg (parkeerplaats Coöp).  

 

 

  



 
 

Etappenummer  13 

Etappenaam Montfort – Sint Odiliënberg 

Loopgroep 4 

Afstand 5,3 km 

Startpunt etappe Kampweg 4 te Montfort (Parkeerplaats bij Coöp) 

Eindpunt etappe Raadhuisplein 1 te Sint Odiliënberg (Parkeerplaats Huijerjans Assurantiën) 

Tijdstip (bij benadering) 19:22 – 19:55 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 In Montfort vanuit de looprichting aan het einde van de Dijkstraat (voor de parkeerplaats van de 

Coöp) linksaf gaan 

 Even verder, vlak voor de brug rechtsaf (Broekweg) inslaan 

 Na 40 meter links door een klaphek gaan. Na nog een klaphek en een bruggetje het pad naar 

rechts volgen (een breed graspad) 

 Na circa 600 meter weer een klaphek passeren en een bosperceel ingaan. Aan het einde rechts  

 Circa 150 meter verder weer naar rechts en opnieuw over een bruggetje gaan 

 Aan het einde op een asfaltweg links en direct na de brug een smal pad rechts nemen  

 Dit pad buigt naar links, dan op kruising rechtsaf 

 Na het passeren van een hoogspanningsmast op een splitsing naar links gaan 

 Op een vijfsprong iets stomp naar rechts verder gaan. Deze weg blijven volgen 

 Aan het einde bij een bank linksaf gaan. De weg gaat wat omhoog 

 Boven buigt de weg naar rechts en gaat weer omlaag. Een groot open veld ligt nu links  

 U komt uit op een grindweg. 

 



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Op de kruising met de grindweg rechtsaf slaan 

 Na circa 70 meter een smal pad links inslaan. Deze geheel aflopen 

 U komt uit op een andere bosweg (Boscherweg). Daar linksaf slaan en een asfaltweg kruisen. 

Rechtdoor blijven gaan 

 Op een kruising aan de rand van St. Odiliënberg rechtdoor de Bosserveldweg in 

 Aan het eind naar rechts gaan (Veestraat) 

 Iets verder bij een driehoekig perkje met wegkruis weer naar rechts de St. Odiliastraat ingaan 

 Weg vervolgen via de St. Wirostraat naar het Raadhuisplein  

 Het eindpunt van de etappe ligt bij het voormalig raadhuis (nu Huijerjans Assurantiën). 

 

  



 
 

Etappenummer  14 

Etappenaam Sint Odiliënberg – Roermond 

Loopgroep 6 

Afstand 5,1 km 

Startpunt etappe Raadhuisplein 1 te Sint Odiliënberg (Parkeerplaats Huijerjans Assurantiën) 

Eindpunt etappe Roerderweg 1 te Roermond (Kruising met Maastrichterweg)  

Tijdstip (bij benadering) 19:57 – 20:29 uur 

Bijzonderheid Route wijkt volledig af van Pieterpad! 

 

Beschrijving: 

 Loop naar het westen over het Raadhuisplein 

 Na circa 300 meter vervolg de weg via de Aan de Berg (68 m) 

 De Aan de Berg draait iets naar rechts en wordt de Leropperweg  

 Na circa 3,3 km sla rechtsaf om op de Leropperweg te blijven  

 Na 1 km neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Maastrichterweg  

 Na 450 meter bereikt u het eindpunt van deze etappe  

 

  



 
 

Etappenummer  15 

Etappenaam Roermond – Roermond 

Loopgroep 7 

Afstand 3,6 km 

Startpunt etappe Roerderweg 1 te Roermond (Kruising met Maastrichterweg)  

Eindpunt etappe De Weerd 81 te Roermond (Sunset Lounge Beachclub) 

Tijdstip (bij benadering) 20:31 – 20:54 uur 

Bijzonderheid Route wijkt volledig af van Pieterpad! 

 

Beschrijving: 

 Vervolg de route op de Maastrichterweg (wordt Andersonweg en daarna Kapellerpoort) 

 Steek bij een grote kruising over en sla linksaf naar de Minderbroederssingel 

 Sla direct daarna (circa 50 meter) rechtsaf naar de Zwartbroekstraat  

 Rechtdoor blijven gaan: benaming weg wordt Minderbroedersstraat, daarna Neerstraat en 

vervolgens Marktstraat en Luifelstraat 

 Sla rechtsaf naar de Markt en direct daarna linksaf naar de Grote Kerkstraat 

 Sla linksaf naar de Ernst Casimirpassage (viaduct onder Wilhelminasingel door) 

 Sla na het viaduct linksaf richting de Buitenop  

 Loop vervolgens over de brug over de Maas 

 Sla na de brug rechtsaf richting de Maaswaarderweg en vervolgens links richting De Weerd 

 Het eindpunt van de etappe bij Sunset Lounge Beachclub ligt na 350 meter aan de linkerzijde 

 

  



 
 

Etappenummer  16 

Etappenaam Roermond – Roermond 

Loopgroep 9 

Afstand 5,9 km 

Startpunt etappe De Weerd 81 te Roermond (Sunset Lounge Beachclub) 

Eindpunt etappe Spik 165A te Roermond (bij wegversmalling) 

Tijdstip (bij benadering) 20:56 – 21:33 uur 

Bijzonderheid Route wijkt volledig af van Pieterpad! 

 

Beschrijving: 

 Vanuit Sunset Lounge Beachclub) rechtsaf slaan op De Weerd. Weg wordt Maaswaarderweg  

 Sla rechtsaf om via de brug over de Maas te gaan 

 Na de brug de Buitenop oversteken en direct daarna rechtsaf naar de Ernst Casimirpassage 

(viaduct onder de Wilhelminasingel door) 

 Na het viaduct linksaf op de Wilhelminasingel 

 Na 400 meter een flauwe bocht naar rechts om op de Wilhelminasingel te blijven  

 Sla na 120 meter linksaf naar de Venloseweg 

 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Na 850 meter op de rotonde de 1ste afslag naar de Bredeweg  

 Sla vervolgens na 200 meter linksaf naar de Julianalaan (wordt Hoekstraat, wordt Elmpterweg) 

 Sla rechtsaf naar de Karthuizerlaan/de Wijershoflaan en direct daarna linksaf naar de 

Wijershoflaan  

 Sla na 200 meter linksaf (pad in)  

 Bij splitsing links aanhouden en vervolgens linksaf via het pad om de Sint Wirosingel over te 

kunnen steken 

 Aan overzijde Sint Wirosingel rechtsaf slaan op fietspad 

 Na 450 meter linksaf (neem viaduct over A73)  

 Na viaduct rechts (weg heet al “ Spik”) en daarna links om op de Spik te blijven 

 Na 750 meter is het eind van de etappe bij nummer 165A. 

 

 

 

 

Detail oversteek Sint Wirosingel   Detail oversteek A73   

  



 
 

Etappenummer  17 

Etappenaam Roermond – Boukoul 

Loopgroep 8 

Afstand 3,7 km 

Startpunt etappe Spik 165A te Roermond (bij wegversmalling) 

Eindpunt etappe Hoenderberg 2 te Boukoul (kruising met Elmpterbaan) 

Tijdstip (bij benadering) 21:35 – 21:59 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Op ’t Spik (iets voor nr. 165A) links een veldweg (doodlopend) ingaan 

 In een flauwe bocht linksaf door een klaphek gaan 

 Het pad buigt iets verder naar rechts en komt met een klaphek uit op een weg (Maalbroek) 

 Op de Maalbroek linksaf en aan het einde rechts (Laatweg) 

  



 
 

 Onder het viaduct door, en na de bocht linksaf een akkerweg inslaan 

 Na twee haakse bochten (eerst links, dan rechts) komt u uit op een asfaltweg (Raaystraat) 

 Sla rechtsaf op de Raaystraat. Raaystraat wordt Blankwater 

 Op kruising (T-splitsing) met een zandweg linksaf slaan (Hoenderberg)  

 Hoenderberg doorlopen tot in Boukoul. Stopplek is op de kruising met de Elmpterbaan. 

 

  



 
 

Etappenummer  18 

Etappenaam Boukoul – Swalmen 

Loopgroep 3 

Afstand 4 km 

Startpunt etappe Hoenderberg 2 te Boukoul (kruising met Elmpterbaan) 

Eindpunt etappe Markt 5 te Swalmen (plein voor de kerk) 

Tijdstip (bij benadering) 22:01 – 22:26 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 In Boukoul uitgekomen op kruising met de Elmpterbaan rechtsaf 

 Vervolgens op de kruising rechtdoor (Aan de Ruit) 

 Op splitsing links en op het einde aan de bosrand scherp rechts (Rieterweg) 

 Daarna de eerste brede boslaan links ingaan 

 Drie keer op een kruising rechtdoor, vlak daarna rechtsaf een beukenlaantje in. Aan het einde 

links 

 De asfaltweg (Meesterweg/Riet) oversteken en rechtdoor gaan de Hillenraederlaan in. 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Tegenover het kasteel rechts een grindpad volgen tot het einde (Meeestersweg in Swalmen) 

 Ga links en daarna de tweede rechts (Schoolstraat) 

 Op de Rijksweg Zuid rechts en direct weer links (Molenstraat) 

 Bij het einde van de Molenstraat rechtdoor, over twee bruggetjes, daarna rechts, trapje op en 

links aanhouden naar het marktplein voor de kerk 

 Op het marktplein is het eindpunt van de etappe. 

 


