
 
 

Etappenummer  19 

Etappenaam Swalmen – Reuver 

Loopgroep 1 

Afstand 10 km 

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

Eindpunt etappe Keulseweg 202 te Reuver (Café De Grens) 

Tijdstip (bij benadering) 22:28 – 23:31 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vanaf het marktplein in Swalmen links van de kerk de Brugstraat ingaan 

 Voorbij de brug linksaf, volg het voetpad evenwijdig aan de weg door het parkje 

 Bij het voetgangersstoplicht oversteken en linksaf verder lopen langs de Rijksweg Noord 

 Eerste weg rechts (Koel) inslaan en tegenover huisnr. 2 een smal voetpad naar links inslaan 

 Op kruising met asfaltpad rechts en vlak voor de brug linksaf 

 Verderop een klaphekje passeren en verder rechtdoor gaan. Pad verder volgen.  

 Op het einde rechts en direct weer links, daarna komt het schuin uit op een asfaltpad dat u links 

aanhoudend volgt 

 Vlak na een rechts gelegen gebouw (Groenewoud) een smal pad rechts nemen  

  



 
 

 

 Iets verder op een soort kruising links houden. Dit pad geheel aflopen tot bij een bocht in de 

Swalm. Daarna op de splitsing links  

 Op de volgende splitsing ook links tot u uitkomt op een geasfalteerde boslaan  

 Hier rechtsaf slaan en uitlopen tot aan een vijfsprong bij een asfaltweg (Bosstraat) 

 De asfaltweg oversteken en over een parkeerplaats het bos ingaan 

 Er volgt vrij snel een kruising met kleinere bospaden. Hier rechtdoor gaan maar op de volgende 

kruising rechtsaf 

 Circa 100 meter verder op een kruising naar links gaan en op de dan volgende weer naar rechts 

 Zonder afslaan dit pad volgen.  

 Dit pad brengt u bij een slagboom en grenspaal 422. Rechtdoor blijven gaan. Zijpaden negeren tot 

u na circa 1 km bent uitgekomen op een royale schuine kruising met Amerikaanse eiken. Hier 

linksaf 

 Onderaan de afdaling in een bocht naar rechts rechtdoor gaan over een smal pad naar een brede 

zandweg, die u naar rechts opgaat.  

  



 
 

 Na 1 km een zijweg naar links negeren maar vlak daarna een smal pad rechts nemen dat uitkomt 

op een brede bosweg die u naar links opgaat  

 Ongeveer 1 km verder passeert u op een kruising een (waarschijnlijk openstaande) slagboom 

 De weg rechtdoor vervolgen 

 Na ruim 1 km komt u bij het einde van het pad. Het vervolg (rechtdoor) is alleen nog een 

ruiterpad. Hier linksaf gaan 

 Even verder via een slagboom de grens weer passeren en rechtsaf slaan over de brede (grind)weg 

 Na enkele honderden meters bereikt u het eindpunt van deze etappen bij Café De Grens. 

 

  



 
 

Etappenummer  20 

Etappenaam Reuver – Belfeld 

Loopgroep 5 

Afstand 4,8 km 

Startpunt etappe Keulseweg 202 te Reuver (Café De Grens) 

Eindpunt etappe Maalbekerweg 26 te Belfeld (Café Maalbekerhohe) 

Tijdstip (bij benadering) 23:33 – 00:03 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Bij Café De Grens iets naar links aan de overkant de route vervolgen 

 Direct een klein paadje naar rechts nemen en meteen weer naar links 

 Na ruim 2 km komt u uit op een open plek met twee banken. Op de open plek rechtsaf slaan, een 

zandweg in 

   



 
 

 Voorbij een 5-sprong linksaf (een stijgend zandpad) de linker van de twee ingaan 

 Op de splitsing rechts.  

 Verderop raakt het een ander pad, buigt naar links en slingert dan door een berkenbos 

 Vrij spoedig gaat het langs de rand van een links gelegen diepte. Deze rand steeds volgen. Bij een 

schuilhut, deze rechts houden en verder langs de rand van de diepte gaan 

 Op zeker moment, als de diepte voorbij is, staat er links weer een grenspaal (433). Vanaf hier 

volgt de route de grens. Bij paal 437 op een kruising is het einde van de etappe bij Café 

Maalbekerhohe. 

 

 



 
 

Etappenummer  21 

Etappenaam Belfeld - Venlo 

Loopgroep 2 

Afstand 8,8 km 

Startpunt etappe Maalbekerweg 26 te Belfeld (Café Maalbekerhohe) 

Eindpunt etappe Markt 22 te Venlo (Café Central) 

Tijdstip (bij benadering) 00:05 – 01:01 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad (m.u.v. CS Venlo naar Centrum) 

 

Beschrijving: 

 De route rechtdoor vervolgen (linker van de twee paden) 

 Bij grenspaal 439 rechts houden. Het pad circa 2 km volgen tot het ter hoogte van grenspaal 445 

aan de bosrand komt. Hier linksaf door een klaphek gaan en een pad omhoog volgen over een 

voormalige stortplaats 

 Na een korte afdaling komt het met een klaphek uit op een asfaltweg (Kaldenkerkerweg) 

 Op deze weg links afslaan en na circa 50 meter rechtsaf (Uilingsheide)  

 Op de Ulingsheide het tegelpad volgen en de A74 oversteken en verder lopen achter de bomenrij 

tot het pad ophoudt 

 Weg oversteken en schuin links een kleine asfaltweg inslaan, richting een ijzeren hek 

 Voor het hek linksaf 

langs een muur 

 Na een haakse bocht (3e 

Landweerweg) aan het 

einde links (Tegelse 

Grensweg) 

 Op splitsing wederom 

links (2e Landweerweg).  

 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Ruim 200 m verder een pad schuin rechts negeren, maar vlak daarna een kleiner pad rechts 

achter een slagboom inslaan (Romeinseweg) 

 Na een klaphek verder rechtdoor tot voor een diep gelegen waterplas. Daar linksaf slaan, een 

dalend pad langs het water volgen 

 Aan het einde rechts, u komt met een klaphekje uit op een asfaltweg (Jammerdaalseweg) die u 

naar links volgt 

 Aan het einde rechts, en vlak daarna op splitsing links (Onderste Molenweg) 

 Aan het einde rechts buigen en op splitsing links houden (nog steeds Onderste Molenweg) 

 Aan het einde naar rechts de spoorlijn kruisen 

 Direct daarna linksaf (Vierpaardjes) parallel aan het spoor blijven lopen 

 Bij de rotonde linksaf (Kaldenkerkerweg) tot aan Venlo CS 

 Rotonde bij CS oversteken (Keulsepoort en de weg rechtdoor vervolgen via de Parade 

 Na 300 meter linksaf de Gasthuisstraat in en het eindpunt van de etappe ligt bij Café Central.  

 

 

 

  



 
 

Etappenummer  22 

Etappenaam Venlo – Genooij 

Loopgroep 7 

Afstand 3,6 km 

Startpunt etappe Markt 22 te Venlo (Café Central) 

Eindpunt etappe Genooyerkapelweg 58 te Venlo (bij de Kapel van Genooy) 

Tijdstip (bij benadering) 01:03 – 01:26 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad (m.u.v. eerste bullet) 

 

Beschrijving: 

 Loop vanaf Café Central terug in de richting van de Parade  

 Bij het pleintje links aanhouden de Grote Kerkstraat is en verderop rechtdoor (St. Martinusstraat) 

 Het parkje (links) diagonaal oversteken. Aan het eind bij een rotonde oversteken en rechts de 

Parkstraat in 

 Op de kruising schuin links via de Hogeweg 

 Na een parkeerterrein (links) linksaf (Wilhelminapark)  

 Park rechts laten liggen tot u op een grote weg uitkomt (Sint Urbanusweg) 

 Deze oversteken en op de dijk langs de Maas rechts gaan.  

  



 
 

 

 Aan het einde tussen twee betonnen muren door de dijk heen gaan, een asfaltweg die verderop 

overgaat in een akkerweg langs de Maas 

 Na een bocht naar rechts en naar links gaat het pad de dijk weer op (Groeneweg) 

 Even verder rechtsaf in de richting van een sportpark 

 Het pad komt vlak bij een kapel uit op een asfaltweg (Genooyerweg) 

 Bij de kapel is het eindpunt van deze etappe. 

 

  



 
 

Etappenummer  23 

Etappenaam Genooij - Velden 

Loopgroep 9 

Afstand 4,5 km 

Startpunt etappe Genooyerkapelweg 58 te Venlo (bij de Kapel van Genooy) 

Eindpunt etappe Veerweg 27 te Velden (kruising voor Veerovergang) 

Tijdstip (bij benadering) 01:28 – 01:56 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vanaf de kapel verder rechtdoor gaan 

 Voorbij de sportvelden links een graspad langs een sloot volgen tot op een dijk 

 Rechtdoor gaan via een klaphek de uiterwaarden in, volg het linker spoor 

 Voor de Maas buigt het pad rechts en voert onder het viaduct door 

 Circa 150 meter daarna buigt het pad naar rechts de dijk op en komt met een paar slingers op een 

asfaltweg die u naar links vervolgt (Genooierweg) 

  



 
 

 Op kruising linksaf slaan (Vorstweg) 

 Vlak na een haakse bocht linksaf tussen een transformatorhuisje en een kapelletje door een smal 

pad opgaan (Pieterpad ) 

 Na enkele haakse bochten gaat het pad over in een akkerweg en na nog een bocht wordt het een 

asfaltweg op de dijk 

 Verder rechtdoor gaan tot u bij veerovergang bent gekomen. Hier is het eindpunt van de etappe. 

  



 
 

Etappenummer  24 

Etappenaam Velden – Arcen 

Loopgroep 3 

Afstand 6,9 km 

Startpunt etappe Veerweg 27 te Velden (kruising voor Veerovergang) 

Eindpunt etappe Schans 20 te Arcen (De IJsvogel t.h.v. het waterrad) 

Tijdstip (bij benadering) 01:58 – 02:42 uur 

Bijzonderheid Route wijkt volledig af van Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vervolg de route rechtdoor, parallel aan de Maas, via de Maasveldweg 

 Na 1 km sla linksaf naar de Ebberstraat 

 Sla na 1,2 km rechtsaf (Voorst)  

 Sla na 450 meter (net voor de N271) linksaf de Bosbergstraat in 

 Bij een Y-splitsing houd rechts aan en loop door het plaatsje Lomm 

 Na de kerk maakt de weg (Antoniusplein) een flauwe bocht naar rechts. Daarna op de kruising 

linksaf slaan en direct daarna rechtsaf (blijft Antoniusplein) 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Op de T-spliting met de Looiweg rechtsaf slaan  

 Bij het eind van de weg links (richting veer) en direct rechts bospad in 

 Dit pad vervolgen. Bij eerste splitsing links aanhouden  

 Na een haakse bocht naar rechts bereikt u De Schans 

 Ga linksaf op de Schans. Het eindpunt van de etappe is bij De IJsvolgel ter hoogte van het 

waterrad.  

 



 
 

Etappenummer  25 

Etappenaam Arcen – Wellerlooi 

Loopgroep 8 

Afstand 4,6 km 

Startpunt etappe Schans 20 te Arcen (De IJsvogel t.h.v. het waterrad) 

Eindpunt etappe Twistedenerweg 2 te Wellerlooi (Jachthut Op den Hamer) 

Tijdstip (bij benadering) 02:44 – 03:13 uur 

Bijzonderheid Route wijkt volledig af van Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vervolg de route op De Schans in de richting van Arcen (flauwe bocht naar links) 

 Bij Y-splitsing links aanhouden (Maasstraat) 

 Loop de Maastraat uit (circa 2,2 km) tot u de N271 bereikt 

 Sla linksaf op de N271 en ga rechts van de weg lopen 

 Het eindpunt van de etappe ligt na 1,4 km bij de parkeerplaats van Jachthut Op den Hamer. 

  



 
 

Etappenummer  26 

Etappenaam Wellerlooi – Knikkerdorp 

Loopgroep 1 

Afstand 7 km 

Startpunt etappe Twistedenerweg 2 te Wellerlooi (Jachthut Op den Hamer) 

Eindpunt etappe Kevelaarsedijk 1 te Well (Auberge De Grote Waaij) 

Tijdstip (bij benadering) 03:15 – 03:59 uur 

Bijzonderheid Route wijkt volledig af van Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vervolg de route op de N271 

 Na 2,7 km sla rechtsaf (Droogstal). Deze weg blijven volgen door Wellerlooi. Benaming wordt 

Kruisstraat 

 Bij Y-splitsing rechts aanhouden. Weg wordt een bospad. Dit bospad blijven volgen 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Pad komt weer uit op de N271. Weg naar rechts vervolgen (aan de rechterzijde van de weg 

blijven) 

 Na 650 meter bereikt u het eindpunt van deze etappe bij Auberge De Grote Waaij. 

  



 
 

Etappenummer  27 

Etappenaam Knikkerdorp – Well 

Loopgroep 2 

Afstand 3,5 km 

Startpunt etappe Kevelaarsedijk 1 te Well (Auberge De Grote Waaij) 

Eindpunt etappe Bosserheide 3E te Well (Bosbrasserie In de Sluis) 

Tijdstip (bij benadering) 04:01 – 04:23 uur 

Bijzonderheid Route wijkt volledig af van Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vervolg de route aan de rechterzijde van de N271 

 Sla na 2 km rechtsaf (Bosserheide) 

 Na 250 meter (eerste) links, blijft Bosserheide 

 Na 850 meter (eind van de weg) rechtsaf (blijft Bosserheide) 

 Na 250 meter linksaf (blijft Bosserheide)  

 Het eindpunt van de etappe ligt op de parkeerplaats direct na de sluis. 

 

 


