
 
 

Etappenummer  28 

Etappenaam Well – Bergen 

Loopgroep 6 

Afstand 3,7 km 

Startpunt etappe Bosserheide 3e te Well (Bosbrasserie In de Sluis) 

Eindpunt etappe Rijksweg 27 te Bergen (Shell Tankstation) 

Tijdstip (bij benadering) 04:25 – 04:48 uur 

Bijzonderheid Route wijkt volledig af van Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vervolg de route aflopend van de sluis richting Bosserheide (wordt na 400 meter Oude Baan) 

 Na 2,6 km sla linksaf naar de Bergse Heide 

 Na 650 meter op de N271 sla rechtsaf 

 Het eindpunt van de etappe ligt na 100 meter bij het Shell Tankstation 

  



 
 

Etappenummer  29 

Etappenaam Bergen – Afferden 

Loopgroep 4 

Afstand 6,8 km 

Startpunt etappe Rijksweg 27 te Bergen (Shell Tankstation) 

Eindpunt etappe Veerweg 28 te Afferden (bij opgang Veerweg naar Veerpont) 

Tijdstip (bij benadering) 04:50 – 05:33 uur 

Bijzonderheid Route wijkt volledig af van Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vervolg de route door de N271 over te steken en (iets links) rechtdoor te lopen de Parallelweg in 

 Houd vervolgens rechts aan (Holshaeg)  

 Op T-splitsing linksaf slaan (Kerkstraat) 

 Na 550 meter in Bergen bij T-splitsing rechtsaf (Oude Kerkstraat) 

 Blijf deze weg volgen (wordt na 3.4 km Heukelomsestraat)  

 Eindpunt van de etappe ligt op kruising met Veerweg (overgang pont Afferden-Sambeek) 

 

  



 
 

Etappenummer  30 

Etappenaam Afferden - Heijen 

Loopgroep 2 

Afstand 5,4 km 

Startpunt etappe Veerweg 28 te Afferden (bij opgang Veerweg naar Veerpont) 

Eindpunt etappe Brem 2 te Heijen (einde bospad is stopplek) 

Tijdstip (bij benadering) 05:35 – 06:10 uur 

Bijzonderheid Route gaat volledig over het Pieterpad 

 Tussen de Schaafsebosweg en de Erfsebosweg worden de Pieterpad 
markeringen consequent verwijderd door onbekenden 

 

Beschrijving: 

 Steek de N271 over en vervolg de Veerweg. Via de Veerweg Afferden ingaan 

 Ga aan het einde rechts (Dorpsstraat) 

 Vervolgens eerste links (Notarisstraat) en bij het einde rechtdoor (Quinveldweg) 

 Deze buigt aan het einde (soort Y-splitsing) naar rechts 

 Op kruising rechtdoor (doodlopende weg). Deze verder volgen. Na een slagboom en een klaphek 

op kruising links 

 Daarna aan het einde links en vlak daarna stomp rechtsaf via een klaphek de heide opgaan. Dit 

pad volgen. Op een heuvel rechts houden 

 Verderop in de afdaling op een splitsing links. U komt met een klaphek uit op een zandweg. Deze 

oversteken en rechtdoor gaan een veldweg in (Groene Streep) 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Aan het einde rechts en 100 m verder een bospad naar links inslaan dat uitkomt op een brede 

zandweg, waar u rechts gaat (Erfsebosweg) 

 Na circa 250 m (tegenover een bosweide) een bospad naar links nemen 

 Na een haakse bocht linksaf, iets verder op kruising, met rechts een bouwval, linksaf slaan (een 

slingerend bospad) 

 Op kruising rechtdoor en aan het einde de asfaltweg (Schaafsebosweg) oversteken en verder 

rechtdoor langs een picknickbank tot u weer op een asfaltweg (Brem) 

 Op de Brem is het eindpunt van deze etappe. 



 
 

Etappenummer  31 

Etappenaam Heijen – Ottersum 

Loopgroep 5 

Afstand 5 km 

Startpunt etappe Brem 2 te Heijen (einde bospad is stopplek) 

Eindpunt etappe Looiseweg 5 te Ottersum (bij bereiken Looiseweg) 

Tijdstip (bij benadering) 06:12 – 06:43 uur 

Bijzonderheid Route gaat volledig over het Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Route verder vervolgen op de Brem (vanuit het bospad linksaf) 

 Bij splitsing met Karrevenseweg rechtsaf en na tunneltje linksaf (Hommersumseweg) 

 Eerste rechts (blijft Hommersumseweg) en aan het einde weer rechts (Kempkenweg) 

 Na twee bochten, rechtdoor (ruiterpad)  

 Waar het ruiterpad rechts buigt, rechtdoor lopen tegen talud op en aan de andere kant weer 

omlaag, verder rechtdoor blijven gaan 

 Aan het einde van de grindweg rechts en direct links 

 Op de kruising rechtdoor, langs camping  

 Pad blijven volgen (camping rechts houden) 

 Bij een open plek na een stevige klim, rechtsaf. Asfaltweg (Stiemensweg) oversteken (zandweg in) 

   



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Twee keer op kruising rechtdoor 

 Op open plek, grindpad oversteken, even rechts en dan linksaf (smal stijgend bospad)  

 De volgende open plek oversteken, vervolgens grindpad schuin oversteken en opnieuw smal 

stijgend bospad in 

 Einde in bocht van zandweg deze rechtdoor volgen. Op kruising met fietspad links, vlak daarna 

rechts parallel bospad volgen 

 Bij een houten hek rechts langs waterplas. Op viersprong links  

 Na klim en afdaling op einde links, brede zandweg.  

 Na een haakse bocht bereikt u de Looiseweg (eindpunt van deze etappe) 

  



 
 

Etappenummer  32 

Etappenaam Ottersum – Gennep 

Loopgroep 7 

Afstand 3 km 

Startpunt etappe Looiseweg 5 te Ottersum (bij bereiken Looiseweg) 

Eindpunt etappe Veerstraat 2 te Gennep (Rioolwaterzuivering Gennep) 

Tijdstip (bij benadering) 06:45 – 07:04 uur 

Bijzonderheid Route gaat volledig over het Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Route vervolgen door op de Looijseweg (vanuit de looprichting) linksaf te slaan 

 Gennep binnenlopen via Picardie 

 Na circa 700 meter, bij het eerste huis rechts (nr. 100) rechtsaf slaan het fietspad over de dijk op 

(Niersdijk) 

 Voor de kerk rechtsaf (pad langs voet van de dijk) 

 Einde op klinkerweg rechtdoor langs de weg. Op kruising links, Niersstraat oversteken en 

doorlopen tot de markt. 

 Vanaf de Markt, achter het oude gemeentehuis de Torenstraat (rechts) inslaan 

 Einde rechtdoor, voetpad naast huisnr. 17 ingaan en aan het einde rechtsaf 

 Aan de voet van de dijk schuin links de dijk op 

 Bij het einde van het pad rechts de asfaltweg op (Genneperhuisweg) naar rechts volgen tot na het 

viaduct 

 Direct na het viaduct is het eind van deze etappe bij de Rioolwaterzuivering Gennep. 

  



 
 

Etappenummer  33 

Etappenaam Gennep – Milsbeek 

Loopgroep 9 

Afstand 5,4 km 

Startpunt etappe Veerstraat 2 te Gennep (Rioolwaterzuivering Gennep) 

Eindpunt etappe Zwarteweg 60 te Milsbeek (Eethuis De Diepen) 

Tijdstip (bij benadering) 07:06 – 07:40 uur 

Bijzonderheid Route gaat volledig over het Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vervolg de route door vanaf de looprichting rechtsaf grindweg in te gaan richting Genneperhuis 

 Deze circa 1,7 km blijven volgen tot het uiteindelijk op een weg uitkomt (Bloemenstraat) 

 Op die straat links gaan en direct weer rechts (Smelenberg) 

 Bij het einde van die weg de N271 oversteken en een smalle asfaltweg ingaan  

 Direct daarna links aanhouden, grindpad in (Kempkesstraat) 

 Op kruising rechtdoor (Gildenstraat) 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Op volgende kruising rechts (Kerkstraat), daarna eerste links (Langstraat) 

 Tegenover huisnr. 65 rechtsaf (Teelebeekstraat) 

 Op kruising rechtdoor, Milsbeek uitlopen 

 Vervolgens eerste rechts, graspad (heet Gemeentekamp) 

 Op de grote weg links (Zwarte Weg) 

 Bij nummer 60 Eethuis De Diepen is het eind van deze etappe. 

  



 
 

Etappenummer  34 

Etappenaam Milsbeek – Groesbeek 

Loopgroep 1 

Afstand 8,8 km 

Startpunt etappe Zwarteweg 60 te Milsbeek (Eethuis De Diepen) 

Eindpunt etappe Mooksebaan 12 te Groesbeek (Hotel De Wolfsberg) 

Tijdstip (bij benadering) 07:42 – 08:38 uur 

Bijzonderheid Route gaat volledig over het Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Route via Zwarteweg vervolgen tot deze 50 meter verder omhoog en het bos in gaat. Direct 

daarna linksaf het bos in langs bordje “Sint Jansberg” 

 Na circa 750 m, vlak na een links gelegen stenen muurtje een pad naar rechts nemen met een 

paar treden omhoog 

 Na een vijver (rechts) rechtsaf tussen twee vijvers doorgaan. Daarna loopt u langs een laagte 

(rechts). Aan het einde hiervan scherp links gaan 

 Aan de bosrand wederom links 

 Doorlopen tot aan vijfsprong. Op 5-sprong rechtdoor (linker van de twee paden) 

 Dit pad aflopen, het laatste stuk is hol en komt uit in de bocht van een ander pad dat u 

rechtdoorgaand vervolgt 

 Na circa 50 meter naar links. Het pad gaat dalen en voert langs steiltes, eerst links dan rechts 

 Dan, na een bank (rechts), rechtsaf steil omlaag 

 Op de splitsing rechts verder omlaag en dan naar rechts over een dammetje gaan 

 Op splitsing wederom rechts. Dit slingerende pad wat afwisselend stijgt en daalt uitlopen 

 Op de splitsing links, een stijgend pad. Aan het einde daarvan weer links 

 Vervolgens eerst rechts en eerste links  

 Dit pad komt dalend uit aan de bosrand waar u rechts gaat 



 
 

 

Beschrijving (vervolg): 

 Op een zandweg aan het einde links 

 Na een ruime bocht naar rechts op de splitsing rechtsaf 

 Zijweg aan de bosrand negeren, daarna een brede zandweg links nemen 

 Op de kruising achter de bosrand rechts, vervolgens eerste links 

 Daarna op kruising rechts, een grindweg. Deze helemaal aflopen tot een asfaltweg 

(Klapheideweg) aan de rand van Groesbeek. Linksaf en aan het einde bij de Mooksebaan linksaf 

 Bij Hotel De Wolfsberg is het eindpunt van deze etappe. 

  



 
 

Etappenummer  35 

Etappenaam Groesbeek – Groesbeek 

Loopgroep 6 

Afstand 4 km 

Startpunt etappe Mooksebaan 12 te Groesbeek (Hotel De Wolfsberg) 

Eindpunt etappe Derde Baan 14 te Groesbeek (Mini Camping De Hoge Hof) 

Tijdstip (bij benadering) 08:40 – 09:05 uur 

Bijzonderheid Route gaat volledig over het Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vanaf de Mooksebaan lopen over de Mooksebaan in de richting van Groesbeek  

 Op rotonde linksaf slaan (Pannenstraat) 

 Direct na de kruising met de spoorlijn linksaf de Kerkstraat ingaan 

 Aan het eind even rechts (Bosstraat) en direct daarna linksaf (Burg. Ottenhofstraat)  

 Na huisnr. 44 rechtsaf de Panoramaberg op 

 Aan het eind links (Zevenheuvelenweg) 

 Dan op het einde aan de rand van Groesbeek links Nieuweweg) en vlak daarna rechtsaf (Oude 

Zevenheuvelenweg) 

 Op kruising met asfaltweg rechts (Siepkamp)  

 Op de kruising rechtdoor en na huisnr. 10 linksaf een graspad inslaan 

 Aan het einde linksaf 

 Na een haakse bocht 

komt u via het erf van 

een boerderij (De Hoge 

Hof) op de Derdebaan. 

Dit is het eindpunt van 

deze etappe. 

 

  



 
 

Etappenummer  36 

Etappenaam Groesbeek – Kranenburg 

Loopgroep 3 

Afstand 7,2 km 

Startpunt etappe Derde Baan 14 te Groesbeek (Mini Camping De Hoge Hof) 

Eindpunt etappe Kirchstrasse 7 te Kranenburg (tegenover Gaststätte Polm) 

Tijdstip (bij benadering) 09:07 – 09:52 uur 

Bijzonderheid Route gaat volledig over het Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 De route vervolgen door vanuit de looprichting de Derdebaan over te steken en rechtdoor een 

zandweg op te gaan 

 Deze gaat na circa 500 m over in een sterk dalend pad met puin bezaaid 

 Aan het einde rechtsaf. Deze weg met een ruime bocht naar links uitlopen 

 Aan het einde links en direct weer rechts. Daarna in een bocht naar links rechtdoor over een 

smaller pad. Er volgt een steile klim.  

 Pad aflopen, na een afdaling komt het schuin uit op een ander pad. Dit pad rechts aanhouden en 

blijven volgen. Op kruising rechtdoor 

 Er volgt een haakse bocht naar rechts op een kruising. Circa 200 meter verder - waar ook rechts 

bomen verschijnen - linksaf slaan 

 Na een afdaling gaat het stijgen. Voorbij het hoogste punt op driesprong rechts houden 

 Na een haakse bocht aan 

het einde rechts. Iets 

verder buigt het pad naar 

links en daalt af naar een 

asfaltweg (Oude 

Kleefsebaan) 

 De weg schuin naar rechts 

oversteken en achter een 

slagboom op de splitsing 

links houden, een hol pad 

 Vlak voordat dit uitkomt 

op een onverharde weg 

een bospad naar rechts 

nemen 

 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Bij een weiland linksaf, het pad rechts van de weg volgen tot aan een Pannenkoekenhuis 

 De weg nog een paar meter volgen en dan naar rechts langs een informatiebord met een paar 

treden omhoog gaan (LAW 6 kruist hier uw route) 

 Op de kruising voor een uitzichtpunt links en daarna op splitsing weer links 

 Het gaat sterk dalen. Beneden gekomen een vlonder passeren, rechtsaf gaan, de weg oversteken 

en naar rechts het fietspad volgen 

 De eerste pad links nemen (het rechter van de twee) 

 Na een haakse bocht met een brug over het water gaan en het pad naar links vervolgen, daarna 

de eerste rechts 

 Bij huisnr. 65 links. Daarna rechts (Zum Querdamm). De weg vervolgen 

 Na circa 700 m op een splitsing links aanhouden 

 U komt dan in het dorp Zyfflich op een kruising uit 

 Links ligt Gaststätte Polm, het eindpunt van deze etappe. 

 


