
 
 

Etappenummer  37 

Etappenaam Kranenburg – Millingen aan de Rijn 

Loopgroep 2 

Afstand 7,2 km 

Startpunt etappe Kirchstrasse 7 te Kranenburg (tegenover Gaststätte Polm) 

Eindpunt etappe Molenstraat 4 te Millingen aan de Rijn (Zeelandsche Hof) 

Tijdstip (bij benadering) 09:54 - 10:40 uur 

Bijzonderheid Route gaat volledig over het Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Route vervolgen door bij Gaststätte Polm linksaf de Leutherstrasse op te gaan 

 Deze komt na ruim 1 km uit bij een brug. Over de brug gaan en linksaf langs boerderij “De Snap” 

omhoog de dijk opgaan 

 De weg oversteken, en omlaag gaan naar het fietspad. Rechtsaf het fietspad volgen 

 Iets verderop rechtsaf verder naar Leuth gaan (Steenheuvelsestraat) 

 Ter hoogte van de RK-kerk rechtsaf de Plezenburgsestraat inslaan. Deze weg verder lopen 

 Na ruim 1 km volgt een bocht naar links. Direct daarna een fietspad naar rechts nemen 

(Groenestraat) 

 Voor een bruggetje (tevens grens) linksaf een graspad inslaan. Ruim 500 m verder, in een ruime 

bocht naar rechts de weg vervolgen 

 Het graspad verder vervolgen. Bij grenspaal 647 ziet u rechts een bruggetje. U gaat echter 

rechtdoor in de richting van een voor u gelegen boerderij. Bij die boerderij (Zeelandsche Hof) is 

het eind van deze etappe. 

 

  



 
 

Etappenummer  38 

Etappenaam Millingen aan de Rijn – Pannerden 

Loopgroep 8 

Afstand 5,8 km 

Startpunt etappe Molenstraat 4 te Millingen aan de Rijn (Zeelandsche Hof) 

Eindpunt etappe Byland 3 te Tolkamer (bij Swaenebloem) 

Tijdstip (bij benadering) 10:30 – 11:19 uur (op tijd vertrekken – overgang veerpont om 11.00 uur ) 

Bijzonderheid Route gaat volledig over het Pieterpad (incl. overtocht per veer) 

 

Beschrijving: 

 Direct na deze boerderij naar rechts het graspad verlaten en over een betonpad (de toegangsweg 

van de boerderij) verder gaan tot dit eindigt op de Molenstraat. Hier rechts gaan 

 Vlak voor het einde van deze weg naar links de Hoefseweg inslaan. Deze weg verder volgen 

 Na ruim 1 km maakt deze een haakse bocht naar links (zijweg naar rechts negeren) 

 Circa 500 m verder passeert u het plaatsnaambord Millingen aan de Rijn 

 De weg verder uitlopen tot deze eindigt op de Burgemeester van Gilsstraat 

 Hier rechts en direct weer links gaan (Gengske) 

 Circa 50 meter verder rechtdoor over het fietspad. Aan het einde daarvan voor een basisschool 

rechtsaf slaan (Sint Antoniusplein) 

 Voor de kerk links houden. Aan het einde linksaf (Heerbaan) 

 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Doorlopen tot aan het gemeentehuis 

 Vanaf het gemeentehuis aan de Heerbaan rechtsaf de Burg. Eyckelhofstraat ingaan 

 Aan het eind naar links de Rijndijk op en met het voetveer de Rijn overgaan 

 

LET OP! Veerpont vertrekt ieder heel uur! Zorg dat je om 10.55 uur bij de veerpont bent 

 

 Aan de overkant rechtsaf over het fietspad richting Tolkamer 

 Na enige tijd loopt u aan uw rechterhand langs een camping. Aan het eind hiervan rechtsaf 

richting Tolkamer 

 Dit pad helemaal aflopen tot u weer bij de Rijn bent gekomen 

 Hier linksaf gaan. Bij Swaenebloem is het eindpunt van deze etappe. 

   



 
 

Etappenummer  39 

Etappenaam Tolkamer – Lobith 

Loopgroep 5 

Afstand 5,2 km 

Startpunt etappe Bijland 3 te Tolkamer (Swaenebloem) 

Eindpunt etappe Jan van Kleefstraat 1 te Lobith (NLG Lobith) 

Tijdstip (bij benadering) 11:23 – 11:55 uur 

Bijzonderheid Tweede deel route wijkt af van het Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vervolg de route vanaf de Swaenebloem in de richting van de brug 

 Na de brug, vlak voor een rechts gelegen oorlogskerkhofje, via een overstapje de uiterwaard 

betreden en deze naar links ingaan (bij extreem hoog water kan dit gebied onderlopen, volg dan 

het fietspad verder tot Tolkamer) 

 Paden zijn er niet of nauwelijks maar als u de rivier rechts en de weg links houdt, komt u circa 600 

meter verder weer bij een ‘overstapje’ uit 

 Het ‘overstapje’ nemen, links door het hek en dan naar rechts de weg verder volgen 

(Bijlandseweg) 

 Ter hoogte van het plaatsnaambord Tolkamer links van de weg over de dijk verder gaan langs de 

buurtschap Tuindorp 

 Vlak na een haakse knik in de dijk een fietspad naar rechts nemen richting Tolkamer 

 Bij een kruising met een klinkerweg nog rechtdoor gaan maar direct daarna links via een trapje de 

dijk afgaan 

 Deze straat aflopen tot in het centrum van Tolkamer. Ter hoogte van Rijnstraat 18 rechtsaf door 

de Veerstraat naar de rivier gaan en dan linksaf de Europakade opgaan 

 Deze komt uit op de Spijksedijk 

 Bij het bereiken van de Spijksedijk linksaf slaan de Batavenweg in  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Loop de Batavenweg door tot aan de rotonde en sla dan rechtsaf (Graaf Ottoweg) 

 Na 750 meter bij een T / Y-splitsing rechts aanhouden / rechts afslaan naar de Drusustraat 

 Aan het eind van de Drususstraat oversteken en iets links het pad (Sportlaan) ingaan. Rechts 

aanhouden 

 De Sportlaan doorlopen om de vijver (2x rechts). U bereikt het eindpunt van deze etappe (NLG 

Lobith) 

  



 
 

Etappenummer  40 

Etappenaam Lobith – Hoch Elten 

Loopgroep 6 

Afstand 5,8 km 

Startpunt etappe Jan van Kleefstraat 1 te Lobith (NLG Lobith) 

Eindpunt etappe Van der Renne Allee 2A te Emmerich / Elten (bij Pannenkoekenhuis) 

Tijdstip (bij benadering) 12:25 – 13:02 uur 

Bijzonderheid Eerste deel route wijkt af van het Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vervolg de route in de richting van de Transedijk 

 Sla vanaf de Jan van Kleefstraat linksaf de Graaf Reinaldstraat in en direct weer rechts de 

Transedijk in 

 Bij de Kruising ga links en direct rechts de Eltenseweg op 

 Eltenseweg wordt Lobitherstrasse, blijf rechtdoor lopen 

 Net voor de spoorwegovergang rechtsaf slaan de Tichelkamp in. Parallel aan het spoor blijven 

lopen tot de Tichelkamp uitkomt op de Emmericher Strasse. Sla daar rechtsaf en volg de 

Emmericher Strasse tot u met een tunnel onder het spoor door bent gegaan. 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Pak na de spoortunnel de Pieterpadroute weer op 

 Direct na de tunnel links een smal pad op langs de spoorlijn. Dit verderop sterk stijgende pad 

aflopen. Het eindigt bij een muurtje. Daar (scherp) rechtsaf gaan 

 Steeds stijgend komt u in Hoog Elten 

 Bij de straat Freiheit naar rechts, de Kerk passeren en doorlopen tot de Lindenallee 

 Op de parkeerplaats bij het Pannenkoekenhuis is het eindpunt van deze etappe 

  



 
 

Etappenummer  41 

Etappenaam Hoch Elten – Beek 

Loopgroep 4 

Afstand 5,5 km 

Startpunt etappe Van der Renne Allee 2A te Emmerich / Elten (bij Pannenkoekenhuis) 

Eindpunt etappe Peeskesweg (ongenummerd) te Beek (bij oversteek Pieterpad) 

Tijdstip (bij benadering) 13:04 – 13:39 uur 

Bijzonderheid Volledige route volgt het Pieterpad 

 

Beschrijving: 

 Vanaf de parkeerplaats de route vervolgen met het gezicht naar de kerk 

 Sla linksaf de Lindenallee in en loop met de bocht mee naar links 

 Even verder op kruising rechtdoor (Graf Wichmann-Allee) 

 Na huisnr. 8 bij een bankje een voetpad rechts nemen. Dit pad geheel aflopen tot het voor een 

akker eindigt op een zandweg (Hohe Heide) 

 Hier linksaf gaan en direct daarna weer rechts 

 Kort hierna op kruising links en dit aflopen tot op een grindweg bij een boerderij 

 Linksaf, langs de boerderij (Rietbroek) en direct daarna bij de splitsing rechts aanhouden (blijft 

Rietbroek) 

 Op een asfaltweg rechtsaf (nog steeds Rietbroek). Verderop passeert u de snelweg 

 Circa 300 m verder, ter hoogte van een open veld (rechts) linksaf via een slagboom een zandweg 

inslaan 

 Einde linksaf en vlak daarna zandpad rechtsaf. Dit stijgende pad over open terrein geheel aflopen 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 Na de bosrand aan het einde rechts houden 

 Na twee haakse bochten op een brede zandweg rechtsaf en kort daarna op splitsing links omhoog 

richting uitkijktoren 

 Na de toren linksaf een smal dalend pad nemen 

 Rechtdoor gaand voetgangerssluis passeren 

 Het pad eindigt in de oksel van een kruising van brede boswegen 

 Deze oversteken en rechtdoor gaand een bosweg inslaan achter een slagboom 

 Vlak daarna links houden 

 Deze weg (Laakweg) geheel afhandelen tot het einde op De Peeskesweg. Daar is het eindpunt van 

deze etappe.  



 
 

Etappenummer  42 

Etappenaam Beek – Braamt 

Loopgroep 1 

Afstand 5,7 km 

Startpunt etappe Peeskesweg (ongenummerd) te Beek (bij oversteek Pieterpad) 

Eindpunt etappe Gildeweg 7 te Braamt (Markant Outdoor)  

Tijdstip (bij benadering) 13:41 – 14:17 uur 

Bijzonderheid Begin volgt het Pieterpad – vanaf Langestraat afwijkend 

 

Beschrijving: 

 Route vervolgen door de Peeskesweg over te steken en verder rechtdoor te gaan, een slingerend 

bospad dat overgaat in een sparrenlaan  

 Aan het eind buigt het pad naar links en voert langs de kop van een open veld naar een vijfsprong 

 Op de vijfsprong rechtsaf gaan 

 Nu verder dit pad houden tot u via een slagboom weer op de geasfalteerde weg bent uitgekomen 

(Beekseweg) 

 De weg oversteken en verder rechtdoor gaan. Steeds dit pad houden 

 Na 1,5 km eindigt het bij een grote zwerfkei.Hier linksaf gaan en vlak daarna voor een perceel met 

jonge bomen een smal pad naar rechts nemen 

 Eerst stijgend, 

daarna gedurig 

dalend. Op een 

kruising aan de 

bosrand verder 

rechtdoor gaan tot 

aan de 

Hooglandseweg (weg 

van Kilder naar 

Zeddam) 

  



 
 

Beschrijving (vervolg): 

 De Hooglandseweg oversteken en verder rechtdoor (Korteweg) 

 Aan het einde linksaf een klinkerweg opgaan (Onderlangs) die uitkomt op de Langestraat. Hier 

rechtsaf slaan 

 Bij de kruising met de Gildeweg  linksaf slaan tot bij Markant Outdoor. Hier bereikt u het einde 

van de etappe. 

  



 
 

Etappenummer  43 

Etappenaam Braamt – Doetinchem 

Loopgroep Allen 

Afstand 4,3 km 

Startpunt etappe Gildeweg 7 te Braamt (Markant Outdoor)  

Eindpunt etappe Transportweg 23 te Doetinchem (Volvo Harrie Arendsen) 

Tijdstip (bij benadering) 14:19 – 14:46 uur 

Bijzonderheid Volledige route wijkt af van het Pieterpad  

 

Beschrijving: 

 Vervolg de route vanaf Markant Outdoor door op de Gildeweg linksaf te gaan 

 Loop over de parkeerplaatsen van Stroombroek tot bij het water 

 Vervolg de route door linksom rond het water te lopen 

 Verlaat het pad langs het water bij de rotonde bij de Wijnbergseseweg 

 Steek de rotonde over en vervolg de route over de Doetinchemseweg 

 Loop de Doetinchemseweg af (over het viaduct) tot de afslag naar links naar de Transportweg 

 Bij Volvo Harrie Arendsen is het eindpunt van deze etappe. 

  



 
 

Etappenummer  44 

Etappenaam Doetinchem – Doetinchem  

Loopgroep Allen 

Afstand 2,6 km 

Startpunt etappe Transportweg 23 te Doetinchem (Volvo Harrie Arendsen) 

Eindpunt etappe Simonsplein te Doetinchem (City Beach Doetinchem) 

Tijdstip (bij benadering) 14:50 – 15:15 uur 

Bijzonderheid Volledige route wijkt af van het Pieterpad  

 

Beschrijving: 

 Vervolg de route van de Transportweg in de richting van de Braamtseweg 

 Sla linksaf en ga bij de rotonde rechtdoor 

 Ga vervolgens rechtsaf (Doetinchemseweg, wordt Wijnbergseweg) 

 Ga na de spoorwegovergang na 600 meter rechtsaf de Oude IJsselbrug over 

 Loop vervolgens rechtdoor het Centrum in via de Waterstraat 

 Op het Simonsplein direct rechtsaf en vervolgens linksaf (op het Simonsplein blijven) 

 SAMEN BEREIKEN WE HET EINDPUNT VAN BAX2GIVE CARE4LIFE 2019  

 

 


