
 

 

Pelgrimspad

Van Amsterdam naar Maastricht
Het Pelgrimspad (LAW 7 ) is 453 km lang en loopt van Amsterdam naar Visé in België.

Het pad dat langs allerlei uitingen van religie en bedevaart voert kan gezien worden als een aanlooproute 
naar Santiago de Compostella, waar ik al eerder heen ben gelopen..

Los van religieuze thema’s is het een prachtige route vol afwisseling en verrassingen. Het pad is 
opgedeeld in 2 delen, Amsterdam naar Den Bosch en Den Bosch naar Maastricht.
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Dag 1 van Amsterdam naar Aalsmeer, 24-01-2021. 

Ik heb er veel zin in om weer een paar dagen te gaan lopen, heerlijke ontspanning en je ziet 
zo veel onderweg. Vanmorgen om 9 uur de tram genomen en om 10 uur stond ik al voor het 
Centraal Station van Amsterdam. In tram en bus lekker rustig, je zit altijd alleen en hebt altijd 
ruimte op een stoel voor je rugzak. Thuis nog wel even goed ontbeten met een warm 
stokbroodje, een eitje van mijn eigen kippen en koffie en jus d'orange. Voor Adie ook alles 
klaar gezet maar die kwam wat later uit bed, maar heeft me goed uitgezwaaid voor de 
komende 3 dagen.
    

Met wat blauwe lucht en een vinger op de foto voor het station, inmiddels 10 over 10. De 
route is in de stad helemaal niet aangegeven, dat wist ik al van te voren, de GPX is dan je 
redder zodat je op de route blijft. Pas vanaf het Amsterdamse bos begint pas echt een goede 
bewegwijzering met de rood witte strepen.

Op Pelgrimstocht kom je vandaag direct in een pelgrimsverhaal, het Mirakel van Amsterdam.

Van Wikepedia: Het is 15 maart 1345, enkele dagen voor Palmzondag, als een stervende 
man in de Amsterdamse Kalverstraat een hostie uitbraakt. Kort hiervoor heeft hij het 
sacrament der zieken ontvangen. De uitgebraakte hostie wordt in het vuur geworpen, maar 
het wonder wil dat deze in het vuur blijft zweven. Een vrouw steekt hierop haar handen in de 
vlammen en pakt de ongeschonden hostie. Ze brandt haar handen hierbij niet en legt de 
hostie in een kist naast de zieke.

De pastoor van de parochiekerk, de heilige Oude Kerk, wordt er al snel bijgehaald. Hij neemt 
de hostie mee naar de kerk, maar de volgende dag ligt de hostie tot ieders verbazing weer in 
de kist. De pastoor wordt er opnieuw bijgeroepen en hij neemt de hostie voor de tweede keer 
mee terug naar de kerk. Dit blijkt echter geen zin te hebben: de volgende dag ligt de hostie 
opnieuw in de kist bij de zieke.

Stille Omgang



De gebeurtenis wordt lange tijd jaarlijks herdacht. Katholieken houden rond 15 maart een 
sacramentsprocessie door de Amsterdamse straten. Hieraan komt in 1578 een einde als het 
bestuur van de stad overstapt op het gereformeerd geloof. In 1881 wordt de processie, ook 
wel Stille Omgang genoemd, weer in ere hersteld.

Helaas is er wegens coronamaatregelen niet veel van te zien, veel is gesloten. Nog wel een 
foto gemaakt van het museum Onze Lieve Heer op Solder waar je een complete schuilkerk 
kan bewonderen, maar niet nu. Hetzelfde geldt voor de Mirakelkapel in de Begijnhofkapel, 
ook dicht.

De route loopt dwars door het Vondelpark van noord naar zuid, dat gedeelte heb ik al vaker 
gelopen met de Amsterdam City Walk, een prachtige tocht startend in het olympisch stadion 
en helemaal door de stad 26 km lang. Maar vandaag, wat een drukte, het park was vol 
wandelaars, joggers, ouders met kinderen, fietsers, het was er echt druk.niet dat je niet 
coronaproof kan wandelen.





Maar dichter Vondel kijkt vanaf zijn sokkel rustig toe, dat geeft vertrouwen. Voor de koffie to 
go, rijen met mensen.

Na het Vondelpark is de drukte, lijkt het weer even weg, de route vanaf daar loopt anders 
dan met de City Walk, dat is mooi, af en toe begin je rood witte strepen te zien. Een groot 
deel van dit stuk richting snelweg de A10 loopt over een jaagpad van stoeptegels langs de 
mooiste van de mooiste woonboten, traditioneel maar ook heel modern ontworpen, soms 
met 3 bouwlagen. Ik kwam op dat pad twee mannen tegen die mij voorbij wilde laten lopen, 
ze wisten al dat ik richting het Amsterdamse bos aan het lopen was, terwijl dat nog wel een 
stuk verder was.

De tocht voert verder langs de oude niet meer gebruikte Haarlemmermeer spoorlijn. Het is 
nu een niet gebruikte vervallen tramlijn. Dan kom ik in het Amsterdamse Bos aan, het eerste 
wat je tegen komt is de Bosbaan, de 2,2 km lange baan voor nationale en internationale 
roeiwedstrijden is gegraven in 1934, de crisistijd, waarbij men van alles verzond om mensen 
aan het werk te krijgen. De eerste wedstrijden werden in 1937 gehouden. De bosbaan ligt in 
het Amsterdamse Bos waarvoor ook in 1934 de eerste spade in de grond ging. Mijn menig is 
dat het een bos is, waar bos, bruggen, paden etc. veel onderhoud nodig hebben, er wordt 
het een en ander gedaan maar.... maar ik was, buiten een bezoek aan het openlucht theater, 
verder nog nooit in het Amsterdamse Bos geweest, toch weer een ervaring rijker, het bos 
loopt tot Aalsmeer.

En ook hier druk, druk, allemaal frisse lucht scheppen, er stonden honderden auto's op het 
parkeerterrein en duizenden fietsen bij het Bosbaan paviljoen. Ik heb hier bij de to go wel 
even koffie gehaald en een broodje gegeten en even lekker gezeten op een muurtje. Nog 
even de roei accommodatie bestudeerd en nog even een foto van de bosbaan, gezien vanaf 
het paviljoen.

Vanaf hier is het nog ca 9 km naar het eindpunt van vandaag, tot op de laatste 700 meter na 
door het Amsterdamse Bos. Je ziet verderop Amstelveen liggen, ook hier hoort de 



toevoeging veen bij het veengebied dat hier was en gedeeltelijk nog is. De Poel is een oude 
veenplas en je loopt door de Oeverlanden een niet afgegraven veengebied.

Om ca. Kwart voor vier was ik bij mijn slaapplek in Aalsmeer, even ervaren hoe gaat het met 
het diner en het ontbijt in de coronatijd? Diner bestel je gewoon via thuisbezorgd en haal je 
op in de hal, ontbijt staat morgen beneden klaar om mee te nemen naar buiten of om op je 
kamer op te eten. Natuurlijk heb ik diner en ontbijt op mijn kamer gegeten en niet op een 
bankje in de kou buiten. Een heerlijk schnitzel gegeten, biertje erbij (ook besteld bij 
thuisbezorgd). Inmiddels de TV aan met podium Witteman en natuurlijk vanavond heel 
Holland Bakt kijken. Ik kom mijn tijd wel door. Eenzaam? Ach jammer dat je niemand spreekt 
maar dat doe je overdag genoeg.

Morgen naar Nieuwveen, ca. 20 km verder. Vandaag waren het 36.445 stappen alles bij 
elkaar.

 



 
Dag 2 Aalsmeer naar Nieuwveen, 25-01-2021. 

Het heeft vannacht gevroren, ik ben vertrokken onder een helblauwe lucht met een temperatuur van -3. Ik 
dacht dat ik een foto had met de temperatuur maar het is toch de tijd. 

  

 

  

Maar wat zijn een aantal mensen toch een rel aan het schoppen, verschrikkelijk. Laten ze een LAW pad 
gaan lopen en zo genieten van je vrijheid en al het moois in ons land. Ik heb gelukkig gisteren in 
Amsterdam er niets van meegekregen. Dit gedicht hieronder trof ik aan op een flat in Aalsmeer, harmonie 
en samen zijn we een. 

 

Vanmorgen kon ik mijn ontbijt ophalen bij het restaurant. Veel me niets tegen, voldoende broodjes en 
beleg, verse jus en fruit. Zoveel dat ik nog wat voor mijn lunch kon maken. Gelukkig heb ik een zakmes bij 
me, want met het bijgeleverde houten wegwerp bestek had je de broodjes niet open kunnen snijden. Net 



voor tienen op pad naar Nieuwveen. Richting de Westeinderplassen bij Aalsmeer. Als ik op de dijk kom 
loopt de route ca. 2,5 km gelijk met het Waterliniepad waar ik een aantal weken terug heb gelopen, 
gelukkig loop ik nu de andere kant richting De Kwakel. 

 

Op de dijk langs de Westeinderplassen kun je de watertoren niet missen. De 51 meter hoge watertoren 
ontworpen door ir. H. Sangster werd in 1928 opgeleverd. Ontworpen in Art-Deco stijl en rijksmonument. 
De gemeente wil geen commerciële exploitatie, buiten coronatijd is de toren wel te bezoeken. En let eens 
op die mooie lucht. Desondanks is hier in Aalsmeer en ver daar buiten veel lawaai van landende en 
stijgende vliegtuigen, dat gaat continu door. De Aalsmeerders zullen het wel niet meer horen.  

  

Wat een mooie blauwe hemel. 

 

Wat een plaatsnamen kom je tegen, Vrouwentroost, Kudelstaart, De Kwakel, Vrouwenakker, zo leer je nog 
eens je topografie. Vanaf de watertoren loop je naar De Kwakel, en kom je bij Fort de Kwakel, een van de 
vele Waterlinie en Stelling forten. Daar splits de route weer van het Waterliniepad en stelling van 
Amsterdam. Net voor Vrouwenakker ga ik naar het Jaagpad langs het Amstel-Drecht kanaal, dit kanaal 
was voor de tijd van het Amsterdam Rijnkanaal de vaarroute van Amsterdam naar Rotterdam, nu is het 
een toeristisch kanaal. 



Het Jaagpad is in onderhoud, het is afgesloten voor fietsers staat er, gelukkig ben ik een wandelaar. Men 
was over kilometers lengte aan het werk, de laatste fase, de ondergrond wordt verhard en geegaliseerd 
voor het aanbrengen van de eindlaag. Het was best redelijk lopen, ik moest me af en toe wel vasthouden 
aan machines om te passeren, de medewerkers verleenden alle medewerking. Ik kon de route richting 
Bilderdam dan ook gewoon volgen. Het zal niet zo lang meer duren voordat het helemaal weer af is. 

 

Aangekomen bij de Tolhuissluis, een opdracht van koning Willem 1, kom je bij de plek om richting 
Bilderdam te gaan, hier is het Jaagpad al helemaal af. Bilderdam is een erg mooi plekje. Bisschop Bilder 
uit Utrecht heeft hier ooit een Dam laten maken. Dat was de tijd voor de reformatie, alles en iedereen was 
katholiek. Hoe is het pelgrimeren onder protestanten? Veel geloven kennen Pelgrims- en 
Bedevaartplaatsen, die zijn allemaal in Europa katholiek gebonden. Komt het doordat de Statenbijbel is 
geschreven? Of komt het door Luther waardoor bijna 200 jaar er geen pelgrimage was? Ik denk het 
laatste. Gelukkig maken nu pelgrims van alle religiën pelgrimages. Pelgrimeren is tegenwoordig meer de 
louterende werking van onderweg zijn. 

En ineens kom ik in Bilderdam een teken van pelgrimage tegen, zomaar op een oud huis een 
pelgrimsgebed in een mooi lijstje op de muur. 

 

Bij de Bilderdam is nu een brug die ik over ga om aan de andere kant van het kanaal richting Nieuwveen 
te lopen, het laatste stuk van vandaag. Er staat bij de brug een nieuw kunstwerk van twee schaatsende, 
volgens mij varkentjes, maar het zal wel een ander beest zijn. 



 

Vandaag slaap ik bij de Sfeerstal bij Nieuwveen, dat op de route ligt. Eten weer via thuisbezorgd, het 
ontbijt mag ik wel opeten in het restaurant, ik kan daar ook onbeperkt koffie zetten en drankjes pakken. 
Even de drankjes noteren natuurlijk. Morgen is het plan naar Reeuwijk te lopen 

Dag 3 Nieuwveen naar Reeuwijk, 26-01-2021

 

Afgelopen nacht en vanmorgen regende het behoorlijk, maar bij het vertrek vanaf de 
Sfeerstal in Nieuwveen, om ca 9 uur was het gelukkig droog, in de buurt van Zwammerdam 
heb ik wat regen gehad maar niet veel. De afgelopen drie dagen was het geweldig 
wandelweer. Vandaag gaat de tocht door het Groene Hart van Nederland, het gebied tussen 
de grote steden, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Al jaren vecht men voor het behoud van 
dit gebied om het niet vol te gaan bouwen. Wat je om je heen ziet is groen.

De tocht naar Arlanderveen gaat over de Hogedijk, links de diepe polder 5,8 min NAP en 
rechts de veel hoger gelegen watergang met bebouwing. Over de hele lengte wordt op dit 
moment de dijk verstevigd. Het is mooi om te zien, aan de andere kant van het water, hoe 
iedereen zijn tuin mooi gemaakt heeft. De dijk is ca 5 km lang maar is allesbehalve saai 
lopen.

Voorbij Aarlanderveen, een mooi dorpje, kom je langs een vijftal molens. De Molenviergang 
Aarlanderveen is uniek. Het is de enige nog werkende molengang in de wereld. Het 
overtollige water vanuit de diepe polder van Aarlanderveen wordt stukje bij beetje de Oude 



Rijn in gemalen. Daar komen alleen wieken en wind aan te pas én vier deskundige 
molenaars.Het pelgrimspad loopt over de grasdijk langs de 4 molens richting de Oude Rijn. 
Mooi om even van heel dichtbij de werking van de oer-Hollandse poldermolens te zien. Van 
internet heb ik even een tekening en plaatje gehaald die duidelijker maken wat deze 
poldergang is dan ik op en foto kan zetten.

Het Pelgrimspad, als je in Amsterdam start, loopt van rechts naar links. Tijdens mijn tocht 
draaiden ook alle molens.

Aangekomen bij de Oude Rijn loop je naar de eerste wat grotere plaats Zwammerdam, ik 
was daar al rond de klok van 12 uur. Inmiddels lunchtijd, de route loopt wel langs een 
bakker (helaas geen koffie to go) maar ik had nog brood van het ontbijt bij me. Even tijd 
voor een stop in Zwammerdam.

Vanuit Zwammerdam loop je de spoorlijn naar Alphen over en iets verder ga je onder de N11 
door, de snelweg van de A12 via Alphen naar Leiden. Dan kom je in het kwekers gebied van 
Boskoop dat iets ten westen van de route ligt. Alleen maar kwekers van planten en bomen. 
Één kweker heeft een mooi tafereeltje voor zijn bedrijf gemaakt.



De tocht gaat verder door de Tempelpolder bij het plaatsje Tempel, weer een plaatsnaam die 
ik niet kende. Het is een vreemd verkavelde polder, alle kavels lopen verwaaierd taps toe 
richting Oud Bodegraven, en heel veel slootjes om het vele water af te voeren naar de 
Ringdijk. Het zal een vruchtbaar gebied zijn voor de plantentelers. Na de polder kom je bij 
Oud Reeuwijk een smal weggetje met te veel verkeer richting de A12. Mijn eindhalte voor 
vandaag net onder de A12 door de Oud Reeuwijkseweg, met de bus naar Bodegraven en 
vandaar met de trein naar Utrecht en de tram naar Nieuwegein. Het was vandaag niet echt 
een Pelgrimspad maar de route is wel zeer boeiend. De tocht gaat over veel leuk te lopen 
dijken, wandelpaden, fietspaden etc. Hieronder het fietspad langs De Wijk over en lengte van 
bijn 1,5 km. Trouwens geen fietser en wandelaar tegengekomen.

Binnenkort ga ik weer verder naar Haastrecht en verder. De eerste 64 km van het 
Pelgrimspad zitten erop.

 

 
Dag 4, Reeuwijk naar Haastrecht, 21-02-2021.

Deze tocht had ik oorspronkelijk 2 weken geleden willen lopen, echter code rood, planning letterlijk en 
figuurlijk in de ijskast gezet. Maar twee weken later, vandaag zondag 21 februari lijkt het wel lente. Het is 
geweldig weer om weer 4 dagen op pad te gaan, de paden zijn goed te belopen, nergens echt modder. 

Vanmorgen met het OV naar Reeuwijk gegaan en ben om half twaalf aan de eerste etappe van deze serie 
van het Pelgrimspad begonnen. Je komt heel snel bij de Reeuwijkse plassen, en ik ben rond deze plassen 
niet alleen. Mooi weer iedereen wil wandelen. En terecht, maar de verschillen zijn wel groot, 2 weken 
terug sneeuwstorm, 1 week terug schaatsen en nu bijna zwemmen.

Wikipedia zegt het volgende over het ontstaan van de Reeuwijkse plassen: 

De Reeuwijkse plassen zijn dertien plassen tussen Bodegraven en Gouda, ten oosten van het dorp 
Reeuwijk. Ze zijn van elkaar gescheiden door smalle weggetjes. De plassen hebben allemaal een 



rechthoekige vorm, waarin de vroegere verkaveling van de veengronden uit de tijd van de 'Grote 
Ontginning' nog valt te herkennen. De totale oppervlakte is circa 735 hectare.

En juist over die smalle weggetjes loopt de route, echt vandaag een prachtige route, bij de Reeuwijkse 
plassen erg druk, maar verder is het rustig.

  

 

Na de Reeuwijkse plassen gaat de tocht richting Driebruggen, net na de plassen een rustpunt bij een 
uitkijktoren en een mooi kunstwerk, 3 aalscholvers op boomstammen, een kunstwerk gemaakt met de 
kettingzaag, daaronder een V vorminge bank waar ik in gesprek kom met de twee mensen die daar zitten, 
genietend van het mooie weer. De vrouw loopt ierder jaar de Nijmeegse Vierdaagse, we kwamen snel in 
gesprek. Ook zij hadden van de extreme weekenden genoten, vorige week met kinderen en kleinkinderen 
op de schaats, maar ze vond dat haar kids kanjers waren als ze dit weekend de zwembroek aantrokken 
en het water indoken, en dat hadden ze gisteren gedaan. Toevallig slaap ik ook nog bij hun zwager in 
Haastrecht. Wandelen is ontmoeten en dat was het vandaag.

In Driebruggen is vandaag niet te pelgrimeren, of je moet de stilte willen beleven? Geen koffie To Go plek 
alles dicht en iedereen in diepe rust. Driebruggen is een klein plaatsje met 2000 inwoners. Dwars door 
Driebruggen loopt de Dubbele Wiericke, een vaarverbinding tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. 
Net over de Dubbel Wiericke gaat het Pelgrimspad verder, het stuk in Driebruggen is echt een plaatje, een 
smal pad langs de huizen met kleine tuintjes naast de Dubbele Wiericke. Dit water blijf ik volgen tot aan 
Hogebrug.



  

 

Onderweg op de dijk langs het water weer een leuke ontmoeting met een echtpaar uit Alphen aan de Rijn. 
Ik kwam ze voor de tweede keer tegen, zij liepen een rondje van 10 km. Even bijgepraat over het 
wandelen, het lange afstand wandelen en welke tochten. Zij willen daar ook aan beginnen, en dat ik hen 
ontmoette op het Pelgrimspad was helemaal een verrassing.

Na Hogebrug loop je richting Hekendorp, maar daar kom je niet, je gaat een graspad op, de Steinse 
Tiendweg, een graspad richting Goude van 3,5 km met heel, heel veel hekjes, ik ben de tel kwijt geraakt 
maar het zijn er ruim twintig, waarschijnlijk wel dertig. Elke keer in tweetal bij elkaar. Er zit een opstapje op 
om overheen te klimmen maar gelukkig kon ik op 4 hekken na ze eenvoudig openen. Anders was het echt 
een hordeloop geworden.

Onderweg kom je langs een boerderij met de naam " het klooster" op die plek heeft het Emmausklooster 
van Stein gestaan. Filosoof Erasmus ontving hier in 1492 zijn priesterwijding, na een jaar was hij daar al 
weer weg. En dan nog een stukje naar pelgrimsplaats Haastrecht. 

Maria ter Weghe.

De oorsprong van de devotie ligt in België, het dorpje Foy. Daar werd een oude eik gekapt, en in de 
vermolmde eik vond men een Mariabeeld van 22,5 cm groot. Aan dit beeldje zijn wonderbaarlijke 
voorvallen en genezingen te danken. Jezuïeten lieten uit de gekapte eik getrouwe kopieën maken die 
geschonken werden aan verschillende steden waaronder Haastrecht. En ook hier is een wonder 
toegeschreven aan het beeldje.

De genezing van Geertrui Bik 
Krachtige steun ontving de nieuwe devotie aanvankelijk in het bijzonder vanuit Gouda. Het eerste wonder 
dat aan de Haastrechtse Maria wordt toegeschreven betreft de genezing van een 33-jarige verlamde 
vrouw te Gouda, genaamd Geertrui Bik. De vrouw, die al vanaf haar derde jaar ziekelijk was, kreeg door 
een ongeluk toen ze zeventien jaar was een aandoening aan haar rechterzijde. Vanaf 14 februari 1647 
was ze aan die zijde zelfs geheel verlamd, zodat ze haar been niet bewegen kon. Maar op Lucasdag van 



dat jaar (18 oktober) genas Geertrui binnen een uur geheel. Nadat ze 's morgens had gebiecht en de 
hostie genuttigd, viel ze in een diepe slaap. In die slaap legde haar dienstbode het beeld van Maria van 
Foy tegen haar rechterzij. Toen ze weer wakker werd was ze genezen. De volgende dag liet Geertrui het 
gebeurde optekenen. Weer een dag later bekrachtigden zes getuigen het document met hun 
handtekening. 
Geertrui Bik was een godgewijde, een klopje. Samen met haar zuster Elisabeth, eveneens een klopje en 
één van de in het document genoemde getuigen, bewoonde ze een huis in de Wijdstraat in Gouda (huis 
'De Vier Heemskinderen', tegenwoordig Wijdstraat 2) waarvan de bovenverdieping als schuilkerk dienst 
deed: de eerste gang van Geertrui na haar genezing was de 34 treden op naar deze bidplaats. Geertrui en 
haar zuster, dochters van de lakenkoopman Gerrit Gerritsz Bik, behoorden tot een vooraanstaande 
katholieke familie, die in het bijzonder met de jezuïeten goede relaties onderhield.

En zo wordt het een Pelgimstocht. De kapel ga ik morgen even bekijken. Haastrecht is een mooie plaats 
met stadsrechten, ik was er nog nooit geweest. Aan de Hollandse IJssel. Een oude rode beuk uit 1694 
voor het oude huis " familie Bisdom van Vliet" nu museum. De oude ophaalbrug over de Hollandse IJssel.

 

  

En mooie kiekjes in Haastrecht.

 

  

Morgen ga ik verder naar Schoonhoven, Groot-Ammers en nog een stukje verder. Het weer wordt 
hetzelfde als vandaag.



 
Dag 5, Haastrecht naar Groot-Ammers, het achterland, 

22-02-2021 

Vanmorgen eerst naar de Barnabaskerk aan de Grote Haven waar het door de paus gezegende beeldje 
van Maria ter Weghe wordt bewaard. De kerk zelf zit op slot maar naast de kerk is een heel klein 
kapelletje met en grote kopie van het beeld. Natuurlijk heb ik een kaarsje aangestoken. Wat ook bijzonder 
is dat er een stempel Van de Camino Santiago staat. Ik heb geen pelgrimspaspoort bij me, en heb daarom 
de stempel in mijn route boekje gezet, toch mooi! En even een indruk met 4 foto's.  

Het verhaal over Maria ter Weghe staat in mijn blog van dag 4. 

 

 

   



  

Na even dit kleine ommetje te hebben gemaakt weer naar de route en de rivier de Vlist, vandaag zal de 
route tot aan Schoonhoven langs het riviertje de Vlist lopen. Van de Krimpenerwaard naar de 
Alblasserwaard. Het eerste stuk waar je over de weg "pelgrimspad" loopt is het een groot gekakel en 
gefluit van de vele weidevogels die in dit boezemgebied zitten, je kon niet om dat geluid heen, prachtig. 
Langs het pad groeit riet dat net geoogst werd. En bijzonder futuristische machine, met een rietschaar aan 
de voorzijde en een opvangbak voor het riet, ging deze machine over het sponzige land. Zo geconstrueerd 
dat die niet weg kan zakken. 

 

En dan ca. 8 km langs de Vlist, een stukje zandfietspad en verder een smal asfaltweggetje. Je zou denken 
doorstappen en vlug er voorbij, maar dat zeker niet, het is een prachtige route. Bijvoorbeeld een wedstrijd 
baan voor polsstokhoogspringen, verderop een teken van de Camino bij iemands huis, en verder mooie 
gezichten van de meanderende Vlist, met heel veel mooie huizen langs de route. En weer ontmoetingen 
en gesprekken. Zo ben je toch zo in Schoonhoven. 

   

  

Zilverstaaf Schoonhoven  

Schoonhoven is, nu de Zilverstad, bijna 700 jaar oud. Nadat de kasteelheren in de 14e eeuw opdracht 
gaven aan de eerste zilversmeden heeft de stad zich ontwikkeld tot een uniek centrum van zilverambacht, 
-industrie en -kunst. 
In Schoonhoven vind je het nationale zilvermuseum, 's-werelds grootste collecties Nederland en 
Schoonhovens zilver en de enige zilvervakopleiding van ons land.  

Wat ik bijzonder vond; in de grote steden als Amsterdam en Utrecht heb je de "stolperstenen" stenen in 
het trottoir voor de voordeur van een huis met daarop de naam van de joden die daar gewoond hebben en 



weggevoerd zijn naar die verschrikkelijk kampen. In Schoonhoven liggen er ook stenen voor de deuren, 
maar dan met de naam van de zilversmid die daar ooit gewoond en gewerkt heeft. 

 

Schoonhoven heeft een lange geschiedenis, teveel voor dit blog. Het was een mooie plek voor de lunch 
en even rust. Omdat het weer goed is kan je lekker op een bankje buiten zitten, dat maakt de Corona 
maatregelen wat dragelijker, een koffie en een broodje op De Dam. Je verlaat Schoonhoven onder de 
Veerpoort door richting het veer, cq de pont. De poort uit 1601 is nog de enig overgebleven stadspoort. In 
de poort zitten een soort houten sluisdeuren die bij hoog water worden gesloten, pas nog gebeurd. 

 

De pont heeft mij naar de andere zijde van De Lek gebracht, ik ben nu in de Alblasserwaard. De tocht 
loopt langs Nieuwpoort, een vestingstadje. Ik ben toch even naar het midden van de vesting gelopen, de 
plek waar het stadhuis staat. Het is uit 1697 en gebouwd boven een watertje. Ik heb de voorzijde en de 
achterzijde gefotografeerd, let ook op de kleur van de lucht, totaal anders welke kant je opkijkt. Het is echt 
hetzelfde gebouw en vlak na elkaar op de foto gezet. 



   

  

Weer terug naar het begin van de vesting waar ik even van de route was afgedwaald. Op dit punt kruisen 
drie LAW routes elkaar, het Floris de 5 de pad, het Grote Rivierenpad en natuurlijk het Pelgrimspad. 

   

  

Nu verder naar Groot-Ammers, eerst een lang stuk over een fietspad langs een groot industrieterrein, en 
verder het speelpark de avonturenboerderij Molenwaard. Een wat saai stuk waarbij je aan het eind op de 
dijk langs de Lek komt. Over de dijk naar het stadje Groot- Ammers. Daar weer even rust en bij de COOP 
een maaltijdsalade, een biertje en een toetje gekocht voor vanavond. 

Ik verlaat Groot-Ammers richting het Achterland ook wel Achterwaterschap, een mooi vlak kaal gebied met 
de Ammerse Zoom waarin het water uit de polders wordt afgevoerd. Als je die kant oploopt zie je veel 
molens staan, de eerste molen op de foto is de seinmolen, deze molen gaf aan dat alle molens moesten 
draaien om het water af te voeren. De molens voeren die taak inmiddels niet niet meer uit. Bij de vierde 
molen vind ik mijn B&B voor vanavond, een prachtige plek. 



 

Morgen weer mooi weer, dan ga ik naar Hardinxveld- Giessendam 

Dag 6, Groot-Ammers naar Hardinxveld-Giessendam, 

23-02-2021

Nel van de B&B had vanmorgen een heerlijk ontbijt klaar staan, dat is een goed begin van de derde dag 
van deze serie pelgrimspad. Weer fris op pad, nog steeds langs de Ammerche Zoom, ik loop eerst nog 
wat verder langs dezelfde waterkant als gisteren, ga dan een bruggetje over en loop aan de andere 
walzijde weer een stuk terug richting Groot-Ammers. Dan naar links en 4 km over een graspad. Verderop 
ligt een in gebruik zijnde eendenkooi. De eigenaar heeft een oud recht om vanaf het hart van de 
eendenkooi een gebied van 1120 meter af te palen. Op Terschelling heeft een boswachter de werking van 
de eendenkooi uitgelegd, aan een zijde lage begroeiing en richting de kooi hoge bomen. Dat zie je hier 
ook.

  

Deze route kent niet het passeren van veel mooie dorpjes of plaatsjes, ik ben Bleskensgraaf wel even in 
gelopen om boodschappen voor het eten van vanavond te doen. Verder buiten het gehucht De Donk geen 
plaatsen. Veel natuur vandaag. Volgens de omschrijving in mijn routeboekje overwinteren in dit gebied 
duizenden kolganzen uit de Biesbosch. Dat klopt, er zitten en vliegen ontelbare hoeveelheden kolganzen.



Tegen het eind van het lange graspad zie je het gehucht De Donk aan de andere kant van het water 
liggen. Om daar te komen moet je naar een brug lopen ca. 600 meter verder en aan de andere kant van 
het water weer terug. De Donk ligt op 6 meter boven NAP, volgens de overlevering een terp ontstaan in de 
ijstijd. Waar???? Het dorp met ca 10 huizen heeft een B&B en een Gasterij die helaas door de week geen 
koffie to go heeft.

Na De Donk gaat de tocht over asfaltwegen naar Bleskensgraaf. Tijd even voor rust op een bankje. Komt 
er een dame op mij af met de vraag of zij mag interviewen, zij werkt voor het NRC, en wil vandaag in 
Bleskensgraaf 10 mensen interviewen met vragen over de komende verkiezingen. Mij best, begin maar, 
als je het niet erg vindt dat ik water drink en een yoghurtje nuttig. Ach weer een ontmoeting, best leuk. Het 
kan zijn dat ze mij nog bellen om een foto te maken gaf ze aan, ik wacht het af. Let dus op het NRC. Ik 
heb gevraagd of ik deze ontmoeting mocht vastleggen voor mijn blog, akkoord.

Hierna het centrum van Bleskensgraaf ingelopen voor het avondeten, dit keer een magnetronmaaltijd. 
Biertje mee en iets voor toe. De rugzak wat zwaarder maar ik heb het, hierna kom ik niet meer bij een 
plaats. Na Bleskensgraaf over een mooi boog bruggetje en dan weer 2,5 km over gras langs water. Ben 
niemand tegengekomen.



  

In de verte zie ik de Betuwelijn lopen, over asfalt die kant op. Net voor de spoorlijn ga je weer een 
Tiendweg op, in dit geval ca. 4 km. Je loopt evenwijdig aan de Betuwelijn over een smal pad, wel zonder 
hekjes, en tussen twee sloten in.

  

Twee jongens waren met niet verzekerde brommers over het pad heen in weer aan het scheuren, maar bij 
mij hielden ze zich zeer gedeisd. Aan het eind van dit Tiendpad ga je de Betuwelijn over. Ik loop niet 
helemaal naar Hardinxveld Giessendam omdat net daarvoor mijn B&B zit voor vandaag. Hieronder op de 
foto de overtocht over de Betuwelijn met in de verte bij de knotwilgen en de molen het Tiendpad waar ik 
vandaan kwam.

Aangekomen bij de B&B blijkt dat de magnetron stuk is. Maar Margreet, de eigenaar lost dat wel op, geef 
je maaltijd maar mee en hoe laat wil je het hebben? Top, en ik kreeg ook nog een biertje van haar. Mijn 
eten wordt zelfs warm gemaakt. Morgen de laatste dag van deze serie van 4, ik loop naar het station van 



Gorinchem en pak daar de bus naar huis. Donderdag en vrijdag hebben we kleinkinderen te logeren en te 
onderhouden, ook erg leuk. Over een week of twee weer verder in 4 dagen van Gorinchem naar Den 
Bosch.

 
Dag 7, Hardinxveld-Giessendam naar Gorinchem, 

24-02-2021

De laatste wandeldag op het Pelgrimspad van deze serie. Margreet van B&B de Giessenhoeve 
had vanmorgen een heerlijk uitgebreid ontbijt gemaakt, van alles erop en eraan. Goed 
geslapen en weer met goede moed op stap. Op zoek naar de komende belevenissen op dit 
Pelgrimspad. De zon scheen al lekker, nog wel een fris windje maar het was zonnig in 
Hardinxveld-Giessendam.

Net voor de spoorwegovergang ga je een smal pad naast het spoor op, je krijgt dan een 
route met tuintjes en heel veel zomeroptrekjes langs de Wijde Giessen, een breed water wat 
in de Nieuwe Merwerde uitkomt. het beginstuk is iets minder, daar zat wat oude industrie 
maar verderop is het prachtig. Een mooi groen pad met ook aan twee zijden water met de 
mooiste optrekjes. En gelukkig weer een pelgrimsteken, het Pelgrimsbankje.

  



Weinig tot geen ontmoetingen vandaag, ondanks het mooie weer was deze woensdag geen 
drukke wandeldag. Aan het eind van dit pad, ca. 3 km, kom je aan bij weer de 
betuwespoorlijn en de lokale spoorlijn. In de verte hoor je het geluid van de snelweg A 15 
van Gorinchem naar Ridderkerk. Ik heb dagen gehad met alleen het geluid van de 
weidevogels maar dat is nu over, wat een herrie hier van de spoorlijnen en de snelweg en 
later ook nog van de scheepvaart op de Boven Merwede. Hier wonen, is het nooit stil???? Als 
je de spoorlijn, de snelweg en het kanaal van Steenenhoek over bent gegaan kom je aan in 
Boven-Hardinxveld. Redelijk snel sla je linksaf en hoe heet die weg? De Tiendweg. Ja weer 
een pad tussen twee wateren en recht toe recht aan over ca 2 km. Dit pad is wel anders dan 
de andere Tiendpaden of wegen die ik heb gelopen. Het is breed en redelijk verhard.

Het pad eindigt net voor de dijk van de Boven-Merwede in een pad van 1 meter breed met 
trappen de dijk op tussen twee huizen door. Als je op de dijk staat zie je voor je het 
natuurgebied De Avelingen. Het gebied is door de werking van eb en vloed opgeslibd met nu 
grasland, bos en riet. Een gedeelte van dit gebied heeft echt onder water gestaan bij de 
hoge waterstand van laatst. Dat kun je zien aan het rondslingerende riet dat precies is 
blijven liggen op de waterrand. je loopt over een dijkje die goed beloopbaar is maar ga je 
van dat dijkje af dan loop je in het water. Tegen het eind van de route moest ik ook anders 
lopen omdat er nog een stuk land onder water stond. Het is wel een prachtig gebied met 
weer veel kolganzen.

Maar..... als je bij de Boven-Merwede aankomt dan zie je in de verte de contouren van 
Gorinchem liggen, de bekende boogbrug over de rivier.



Het lijkt dichtbij, maar Gorinchem is nog bijna 6 km lopen. Uiteindelijk kom je weer op de 
dijk uit bij het kanaal van Steenenhoek. Dit kanaal is in 1818 gegraven om de afwatering 
van de Linge te verbeteren. Over het kanaal heen gaat de route verder over een dijk, langs 
dit kanaal tot aan Gorinchem, even doorstappen en geen andere wandelaars ontmoet. Je 
loopt achter saaie industriehallen. Op de dijk toch wel wat natuurschoon zoals Kolganzen en 
een paar vreemde eenden, groen en wit.

  

Aan het eind loop je Gorinchem in en ben je direct bij het station. Hier vetrok mijn bus richting Nieuwegein. 
Het eerder door mij gelopen Waterliniepad loopt ook dwars door Gorinchem heen, die mooie stad heb ik al 
twee keer bewonderd. Voor nu even genoeg, weer ca. 80 km verder op het Pelgrimspad. 

De volgende keer start ik in Gorinchem, met de veerboot de Merwede over naar Woudrichem. Mijn plan is 
dan om in 4 dagen naar Den Bosch te lopen. Mijn ervaringen op het Pelgrimspad zijn goed, mooie routes. 
Er zitten altijd wat stukken bij die minder zijn maar dat is bij alle Pelgrimsroutes en LAW paden. Je aflaat 
moet je verdienen. Ik heb alleen de aflaat van de Camino Santiago en die van Rome staat op de planning. 
Geen nijmeegse Vierdaagse dit jaar, in die week ga ik de Walk of Wisdom lopen, een Pelgrimsroute van 
139 km rond Nijmegen.

 

 



Dag 8, Gorinchem naar Aalst, 5-03-2021 

Weer 4 dagen genieten van het Pelgrimspad, in 4 dagen van Gorinchem naar Den Bosch. Vandaag met 
de bus naar Gorinchem op weg naar de veerpont naar Woudrichem. Die vaart maar 1 keer per uur, even 
goed plannen. In de bus van Nieuwegein naar Gorinchem was ik de enige passagier, en op de boot waren 
maar 3 passagiers.  

Het is vandaag een zonnige dag, wel wat winderig en maar 7 graden. In de schaduw was het best fris. 
Laagjes kleding dat werkt. Het gezicht op de rivier, waar ik even moest wachten op de boot is prachtig. 

 

Gorinchem heb ik niet speciaal bekeken, dat had ik al gedaan met het lopen van het Waterlinie pad. Dit 
stuk heb ik in Juli 2020 gelopen. Ook in Woudrichem was ik met het waterliniepad, de route vanaf 
Woudrichem tot aan de afgedamde Maas 7,6 km heb ik toen ook gelopen maar dan in de andere richting. 
Gorinchem en Woudrichem zijn en blijven twee mooie oude vestingstadjes. En ook in Woudrichem scheen 
de zon. Met zicht op de Gotische Kruiskerk die plaatselijk de bijnaam "Mosterdpot" heeft, die aanvankelijk 
na de reformatie katholiek bleef, wat in 1572 toch een hervormde kerk werd. 

 

Bij de Wilhelmina of Andelse sluis is de Maas afgedamd, de Maas en de Waal zijn hier van elkaar 
gescheiden in 1904, deze mooie gedenksteen aan dat feit is daar de getuige van. 



 

Voorbij het gehucht Poederoijensehoek (wat een naam!) kom je bij een pad dat langdurig afgesloten is, 
het was handig als hier een omleiding bij stond, helaas niet. Turend op mijn telefoon zelf het alternatief 
bedacht waarbij ik geen meter om hoefde te lopen. 

   

Na door de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard te hebben gelopen loop ik nu in de Bommelerwaard, 
het gebied tussen Maas en Waal. De rivieren loop is hier ooit veranderd en het bleef daardoor een gebied 
met overstromingen. Er zijn veel extra dijken aangelegd om stukken land te beschermen tegen het water, 
een voorbeeld is de Meidijk waar een groot deel van de route over loopt. Een dijk met aan twee kanten 
dijkhuizen, vreemd gezicht. De dijk langs de Waal is verbreed en versterkt, met name bij Brakel zijn daar 
voor heel veel oude woningen gesloopt.  

In Brakel wilde ik boodschappen doen voor het avondeten, maar helaas geen supermarkt. Wat dwalend 
door Brakel kwam ik weer op de route en laat nu juist daar een marktje te zijn. Ik heb daar bij de poelier 
twee wraps voor vanavond gekocht. En de markt staat voor een mooi kerkje en huis. 

   



Lopend op de Meidijk zie je de voortekenen van het voorjaar, de ooievaars. Je ziet ze tegenwoordig op 
veel plekken, en door hun geklapper kun je ze niet missen. 

 

Vanaf dit punt is het nog een 2 km naar mijn overnachtingsplek in Aalst. Ik heb daar een compleet 
zomerhuisje met alles erop en eraan. Vandaag wel heel veel hartelijk begroetingen maar geen echte 
ontmoetingen, dat is wel jammer dat dat niet altijd lukt. Morgen steek ik de Maas over, twee keer met een 
pont oversteken, ik stop morgen in Drunen.  

Hieronder mijn vakantiehuisje van vandaag.  

  

 

Dag 9, Aalst naar Drunen, 6-03-2021

Na een heerlijk ontbijt in mijn Hans en Griet huisje (volgens mijn zus) verzorgt door Margreet, alles weer in 
de rugzak en bij min 2 graden op pad. Het leek erg koud, er was vandaag veel minder wind dan gisteren, 
het voelde niet koud. De route loopt een stuk langs de Drielsche Wetering, die wetering is in 1320 
gegraven en nu een oude bijna dichtgegroeide wetering. Het ijs ligt vandaag wel op de sloten.



Na de Drielsche Wetering over een graspad te hebben gevolgd ga ik naar Nederhemert Noord, prachtig 
dorp met net voordat je de dijk oploopt van de afgedamde Maas je een mooie oud woonhuis ziet en 
daarachter op de dijk de achtkantige molen Gebr. Remmende. De overlevering zegt dat dit een van de 
weinig overgebleven zeskantige molens van Nederland is. 

Maar het doel is om te komen bij de pont van Nederhemert, de pont van het lied van Drs. P. Heen en 
weer, heen en weer. De pont is net deze week na een winterstop in de vaart gekomen, ik ben de enige 
passagier. De schipper en zijn maatje zaten net koffie te drinken, maar met hun mok in de hand wordt ik 
heen gevaren, ik wil niet weer, dat mogen zij doen. Het maatje van de schipper wilde uitgebreid weten 
waar ik vandaan kwam en waar ik heen ging. Hij vond het maar ver lopen. Dat hun pont op de route van 
het Pelgrimspad ligt weet hij nu ook, hij kende dat niet.

  

 

Aan de andere kant kom je dan bij kasteel Nederhemert in Nederhemert Zuid, een dorpje op een soort 
eiland met slechts 45 inwoners, wel wonend in prachtige huizen. Het kasteel was tot 2001 een ruïne, zoals 



het er nu bij staat is van 2005. Het is gerestaureerd en eigendom van Staatsbosbeheer, je kan het niet 
bezoeken maar je kan er wel trouwen, dat ben ik al, dus bezoeken zal er niet van komen.

Even verderop loop je door de "Oude Schans" een bijna vierkante aarden wal met gracht die in de 
zestiende eeuw is ontworpen als verdedigingswerk tegen Spaanse aanvallen. Nu is het een plek van "laat 
maar komen" natuurbeheer.

Nu de echte Maas oversteken met de pont, ik kom in Brabant. Hier heet de Maas de Bergsche Maas. Ik 
loop de gemeente Heusden in, tegenwoordig een grote gemeente, zelf Drunen waar ik nu ben valt onder 
de gemeente Heusden.

  

Een stuk lopend langs oude glorie scheepswerven kom je aan in het prachtige vestingstadje Heusden. 
Echt een prachtig plaatsje met veel statige huizen, met de visbank, de Catharijnekerk en de kapel van 
Maria van Heusden. Bij een bakker koffie besteld en natuurlijk in Brabant een worstenbroodje. Het 
worstenbroodje moest natuurlijk nog warm gemaakt worden maar buiten bij het stadhuis staan 3 bankjes, 
en een medewerker kwam mij daar het worstenbroodje brengen. De mensen op de andere bankjes zaten 



vreemd te kijken. Dat komt natuurlijk omdat ik pelgrimsuitingen heb en de bakker dat voor een vermoeide 
pelgrim graag over heeft.

  

 

Na Heusden loop ik via Oudheusden naar het natuurgebied Hooibroeken, even recht toe recht aan 2 km 
doorstappen over een geasfalteerd fietspad met links en rechts populieren, die vervangen worden door 
andere loofbomen. Aan het eind van dit pad ga je een dijk op. Vreemd weer, waarom hier een dijk. En laat 
die dijk ook nog Zeedijk heten. De Sint-Elisabethsvloed van 1421 heeft hier veel leed veroorzaakt. Hierna 
heeft men ten westen van Elshout de Zeedijk aangelegd die het land moest beschermen tegen het 
Maaswater van de Baardwijkse Overlaat. Deze naam is afkomstig van "Zeggedijk". De Zeedijk loopt van 
Doeveren tot aan Drunen en sluit aan op de "Heidijk" die zuidelijk van het gebied loopt en bescherming 
bood tegen de Beerse Maas. Hieronder twee kiekjes op de dijk.

 



Deze dijk eindigt bij Drunen, inmiddels loopt daar wel sinds de zestiger jaren de snelweg A59, de dijk gaat 
daar door een tunneltje onder de snelweg door, geen dijk meer....en dan ben ik in Drunen. Ik moet naar 
het centrum waar daar is mijn B&B voor vanavond.

Midden in het dorp staat de katholieke kerk, ik ben in Brabant. Ik logeer vanavond bij Toon en Jana. 
Inmiddels zijn zij begin 80 en hebben altijd een boerderij gehad. Daar wonen ze nu nog maar achter hun 
huis is een grote nieuwbouwwijk gezet, op hun land. Toen ik aan kwam kwam ik ook niet meer van ze af. 
Er werd koffie gezet, een koek erbij en hun hele verhaal aangehoord over de verkoop van hun land. Daar 
hebben ze goed mee geboerd, ze hebben een andere nieuwe boerderij gekocht met 18 hectare grond. 
Hun zoon boert daar nu en hun schoondochter maakt daar nu kaas. Ik heb wel een uur met ze zitten 
kletsen, erg leuk en gezellig. Eten heb ik aan de overkant besteld, nadat ik dat had opgehaald, om half 
zeven, zaten zij net te eten. Ik moest maar aanschuiven aan de grote tafel, kreeg er een biertje bij en weer 
hele verhalen. Nu eerst mijn blog afmaken, straks moet ik even kijken of Rocky de Mol is en ik in de poule 
wat hoger kom.

Ik krijg morgen een warm worstenbroodje bij mijn ontbijt???? Daarna loop ik over de Drunense Duinen 
richting Vught, waar ik een overnachting heb in de buurt van het recreatiegebied de IJzeren Man.

 

 



Dag 10, Drunen naar Vught, 7-03-2021

Dit wordt de dag van de Drunense Duinen. Het is zonnig en bewolkt en het was een dag met 
ontmoetingen. Maar eerst heeft Jana een lekker ontbijt gemaakt, en met een lekker warm worstenbroodje, 
heerlijk. Een aanrader voor bij het ontbijt. Jana zat weer op haar praatstoel en Toon was even naar buiten. 
Iedere dag zet ik op twee plekken op Facebook mijn bericht, mijn vrienden en op de groep van het 
Pelgrimspad. Het is trouwens leuk om op beide groepen wat terug te horen. Er was nu een bericht van, 
verwacht ik, een vriendin van de schoondochter van Jana en Toon, dat ik bij haar ouders was en genoeg 
reclame maakte. Tijdens het ontbijt vroeg ik of ... de naam was van haar schoondochter, ze keek me 
verbaast aan, ja zo werkt het de wereld is klein. 

Na alles weer ingepakt te hebben weer op pad naar de route van het Pelgrimspad. Net Drunen uit kwam 
er een man op een paard naast mij lopen, hij was benieuwd waar ik heen liep en waarom een grote 
rugzak? Het Pelgrimspad kende hij wel en nadat ik aangaf 4 dagen te lopen en ook nog het eten voor 
vanavond in mijn rugzak had begreep hij het. Hij is afgekeurd omdat hij slechtziend is, maar ierdere dag 
gaat hij een stuk met zijn paard op stap, het paard kan alles zien. Op de foto zie je hem en zijn paard van 
achteren.

 

Waar hij naar rechts gaat moet ik naar links en loop de bossen in, dat zal de hele route vandaag blijven, 
vandaag geen dijken, tiendwegen en polders. Hieronder direct een indruk van vandaag. Ik vind het wel 
lekker om door de bossen heen te struinen. Ook hier zie je dat natuurbeheer tegenwoordig echt anders 
gaat, je wilt niet weten over hoeveel omgevallen bomen ik heb moeten stappen, als het te erg was is er 
een stuk stam tussenuit gezaagd.

  L

 



Na een behoorlijk lang stuk door het bos ben ik bij de Drunense Duinen, een prachtig natuurgebied met 
zandverstuivingen. Ik loop maar door een punt van dat gebied heen. Even lekker door het zand, loopt wel 
wat zwaar. De Drunense Duinen zijn ook ontstaan door de gevolgen van de IJSTIJD. Volgens zeggen is 
dit het grootste levend stuifzangebied van het land. Maar ook hier groeit het dicht en moet 
natuurmonumenten stukken open maken. Op een bepaalde plek staat een bord met een paal ernaast met 
de vraag om van die positie een foto te maken en die te mailen naar natuurmonumenten. Dat heb ik 
natuurlijk gedaan. Zij maken op hun Facebook account een tijdlijn met alle ontvangen foto's. Maar hier het 
overzicht en uitzicht wat ik had. Echte Hollandse lucht zegt me dan altijd.

.

En ook nog even de foto die ik naar natuurmonumenten heb verstuurd. Het kaal gemaakte stuk om weer 
meer stuifzand te krijgen.

Iedereen die je spreekt heeft het over de Rustende Jager, een uitspanning. In het bos zijn honderden 
mountainbikers die crossen over uitgezette paden speciaal voor hen, dat gaat met grote snelheden. Je 
moet echt oppassen dat je niet met hen in aanraking komt. 2 fietsers liepen met twee ambulancebroeders 
in het bos op weg naar een plek waar het wel fout was gegaan. Dat zal wel vaker voorkomen. Maar 
waarom begon ik over de Rustende Jager? Dat is de plek waar honderden mountainbikers hun tocht 
beginnen. Het was een gekkenhuis daar, af en toe verzamelde een groep van 25 fietsers zich en gingen 
achter elkaar de route op.

  



Ik verwacht dat De Rustende Jager niet klaagt over omzet op een dag als vandaag, koffie en bier vliegen 
over de toonbank. Je mag niet op hun terras maar naast hun terras staan heel veel picknicktafels. De 
Rustende Jager is al meer dan 100 jaar een familiebedrijf, het logo van Hofleverancier prijkt dan ook op 
hun paviljoen. Ik heb er een koffie en een Broeder genomen, de plaatselijke lekkernij met appel, spijs en 
veel kaneel, erg lekker.

Na dit intermezzo gaat de tocht verder door de bossen, vandaag ben ik naast de uitgebreidere 
ontmoetingen veel mensen tegengekomen, wandelaars groeten elkaar altijd. Wat je hier ook veel ziet zijn 
paarden met wagentjes er achter waar de koetsier en gasten opzitten, ik ben er tientallen tegengekomen.

En dan de uitgebreide ontmoetingen. Een behoorlijk stuk heb ik opgelopen met een man die al naar Rome 
was gelopen, had problemen met zijn laatste pelgrimspaspoort stempel zodat hij bij de paus zijn aflaat niet 
kon halen. Met de TGV ging hij naar huis, en die kon niet wachten, geen aflaat. Hij wil zijn paspoort aan 
iemand meegeven die dat voor hem alsnog kan regelen of hij gaat nog een keer naar Rome om dat te 
regelen en verder door te lopen naar het zuiden van Italië.

iets verder op de route lang staan te praten met een echtpaar waaarvan de man ook veel tochten heeft 
gemaakt, ook altijd alleen. Wel een kwartier met elkaar ervaringen uitgewisseld.

De route gaat verder richting de IJzeren Man bij Vught. Weer alleen maar bos en een heel leuk bankje, op 
de linker foto het bankje en op de rechter foto zie je wat je ziet als je op het bankje zit. Dit is toch wel een 
vriendelijker en comfortabeler bankje dan de meeste.

  

 

De route loopt verder langs een moeras gebied. Rechts is iets verder al de grote plas van de IJzeren Man 
en dit gebied loopt er vlak langs, rechts een beekje en links echt moeras.



Je hebt hier niet het gevoel dat je vlak langs een groot druk recreatiegebied loopt. Als dit pad over is ga je 
een bruggetje open en kom je bij het circus van de IJzeren Man, een grote speeltuin, klim attributen en 
voor de zomer zwemmen. De IJzeren Man is genoemd naar de graafmachine die hier vanaf 1887 zand 
afgroef. Het zand was nodig om buiten de vesting muren van Den Bosch te kunnen bouwen, en als je daar 
al eens geweest bent, het station van Den Bosch ligt hoog, ook hiervoor is dit zand gebruikt. Sinds 1938 is 
het al een zwemplaats. Nu was het er een circus. Heel veel mensen voor de To Go drinks en hapjes en 
heel veel bezoekers in de speeltuin. Ik heb vanaf de kop van de plas, de Bossche kant een foto van de 
plas gemaakt. Best een mooi plaatje.

  

Een twintig minuten lopen van de plas heb ik mijn overnachtingsplek, een houten huisje in de "rimboe" 
waar een wat oudere vrouw Yolanda woont. Een stuk van haar huisje heeft ze met een kamer voor B&B 
ingericht, op de foto hieronder zie je de kamer. Ziet er allemaal weer prachtig uit. Het is maar goed dat ik 
gisteren al mijn avondeten had geregeld want dit is geen thuis bezorgd plek. Maar de Wifi doet het goed 
en er is ook een TV. Verwarming gaat met infrarood panelen aan het plafond. In de tuin een Boeddha 
plekje. En ik ben haar eerste gast van dit jaar.



 

Morgen al weer de laatste dag van deze serie. Ik ga naar Den Bosch, dat is maar een 10 km lopen, en 
makkie voor morgen. Dan weer met het OV naar Nieuwegein. In Den Bosch natuurlijk eerst even langs De 
Zoete Lieve Vrouw in de kathedraal.

 

 
Dag 11, Vught naar den Bosch, 8-03-2021

Alweer de laatste dag van deze serie van 4 dagen op het Pelgrimspad. Het eerste deel van Amsterdam 
naar Den Bosch zit erop. Ik vond het een mooie route, geen spijt dat ik deze ook ben gaan lopen. Nu op 
voor het tweede deel van Den Bosch naar Maastricht of Visé. Vanmorgen in mijn knusse huisje het ontbijt 
van Yolanda gehad, ook dat was weer goed. Vandaag niet zoveel zon maar de temperatuur is hoger en er 
is geen wind. Als je B&B verlaat kom je langs een wens van Yolanda. "graag strooi vandaag wat extra 
liefde op je pad" Dat is een goed begin van deze dag. Dank je wel Yolanda!

Weer even op de route komen bij de punt van de plas "De IJzeren Man" daar pak ik de route weer op. De 
route gaat over een militair oefenterrein met een kazerne, de streng beveiligde gevangenis van Vught en 
kamp Vught. Wel door een prachtig natuurgebied. " De Vughtse Heide". Al redelijk snel loop je langs 3 
Lunetten. 

Een lunet is een klein vestingwerk als onderdeel van een grotere linie. De Vughtse lunetten is een 
verzameling van acht verdedigingswerken rondom Vught. De lunetten werden gebouwd tussen 1844 en 
1848 als voorposten voor Fort Isabella vanuit defensiepolitiek van koning Willem II. Deze defensiepolitiek 
werd binnen twintig jaar na voltooiing van de lunetten weer gestopt.



De middelste overgebleven lunet heeft een verschrikkelijke geschiedenis, daar zijn in 1944 en 1945 als 
onderdeel van concentratiekamp Vught 326 mensen om het leven gebracht. Op de plek van de 
fusilladeplaats is in 1946 een monument onthult door koningin Wilhelmina. Het is een indrukwekkende 
plek.

Ik ben ook nog even gelopen naar de herdenkingsplaats van het voormalige concentratiekamp, kamp 
Vught. Er staan 3 wachttorens en nog een paar oude gebouwen, dat rond twee hekken met daartussen 
een gracht. Strak achter deze plek staat de gevangenis van Vught, met daaromheen een hoge muur can 
ca. 5 meter. Een raar gezicht op zo'n gedenkplaats.

Na deze historische punten gaat de tocht verder langs het Drongelse Kanaal richting fort Isabella, fort 
Isabella is rond 1618 aangelegd toen Den Bosch in Spaanse handen was. in 1914 is alles gesloopt 
behalve de toegangspoort waar later in 1703 een huisje op is gebouwd. In 1917 werd er een kazerne 
gebouwd op die plek voor het beroemde regiment Wielrijders die er tot 1940 daar hun kazerne hadden. Nu 
is het een moeras van veel kleine bedrijfjes, horeca en worden op dit moment een aantal gebouwen 
getransformeerd naar appartementen, met zelfs wat nieuwbouw erbij. Het was nu ook een grote bouwput. 
Maar de oude poort met het huisje kon ik op de foto zetten. Zelfs vanaf twee kanten.



  

De brem bloeit !!

Na het verlaten van dit fort klim je verderop over een hoge brug over een drukke weg en de spoorlijn en 
loop je richting en langs De Dommel die dwars door Den Bosch stroomt. Aan de Dommel staat zie je de 
contouren van Den Bosch met de Sint Jans kathedraal. Net als onze domtoren in Utrecht staat ook de 
toren van de kathedraal in de steigers.

De route gaat verder langs de Dommel over de vesting muren van Den Bosch. Rechts van je zie je een 
mooi natuurgebied liggen, zo pal tegen Den Bosch aan. Het is de Bossche Broek een gebied dat als 
overloop dient bij hoog water in de Dommel of de Aa. Als je aan deze rand van Den Bosch woont heb je 
altijd een mooi vrijblijvend uitzicht. Na een behoorlijk stuk langs de vesting muren loop je uiteindelijk de 
stad in en ben je snel op het plein de Parade bij de Sint Jan. Het is maandag morgen ca. 11:30, heel 
rustig. Natuurlijk mede doordat alle winkels en terrasjes t.g.v. Corona gesloten zijn.



En dan natuurlijk even een kaarsje aansteken bij de Zoete Lieve Vrouw in de kapel van de Sint Jan, daar 
nog even wat rond gelopen. Dit was geen nieuwe plek voor mij, ik heb hier eerder een rondleiding gehad 
op een ledendag van de organisatie "Pelgrimsroute naar Rome" en ben er een jaar terug nog met Adie 
geweest. Op het priesterkoor zie je de parasol staan, het kenmerk van iedere Basiliek.

  

Den Bosch is een mooie stad met vooral die gezichten op de Dieze die door Den Bosch stroomt. Ik heb 
daar nog nooit een rondvaart gehad, dat moet er nog eens van komen.

Ben inmiddels bijna bij het station, maar ik moet eerst op advies van mijn tante Truus langs bakker de 
Groot voor de enige echte Bossche bollen, die heb ik gekocht en met beleid meegenomen naar 
Nieuwegein. Nu nog even bij mijn tante langs om haar er ook een te geven. Het zit er weer even op maar 
ik kijk nu al uit naar het vervolg.

 

 



 

 

Dag 12, Den Bosch naar Haaren, 21-03-2021 

Vanmorgen eerst nog lekker thuis ontbeten en om kwart voor tien op stap om in Den Bosch te komen. De 
Tram was ruim 7 minuten te vroeg vertrokken en de volgende gaat pas een half uur later, in dit geval 37 
minuten, dat is effe bale. Gelukkig heeft Adie mij naar het station gebracht en had ik mijn geplande trein. 
Om 10 over 11 stond ik op het stationsplein van Den Bosch. 

 

Ik ben begonnen aan het tweede deel van het Pelgrimspad, dit keer van Den Bosch naar Heeze, weer in 
vier dagen. Vandaag is Haaren het doel om te halen. Helaas geen zon vandaag, in het begin van de route 
was het aangenaam, maar later ging het harder waaien en werd het wat fris. De wind gaat morgen draaien 
van Noord naar Noord-West en daarna naar Zuid-West, de temperatuur gaat oplopen het wordt beter.  

Het is wat vreemd maar de eerste 9 km heb ik de laatste keer gelopen maar dan in de andere richting, ben 
wel verbaasd dat het waarschijnlijk niet mogelijk is een andere route te maken. Maar ik weet dat er mooie 
stukken in zitten die altijd de moeite waard zijn. Ik ben ook weer door Den Bosch gelopen, het zijn zulke 
mooie straatjes met de Dieze meanderend door Den Bosch. Bij de basiliek ben ik wat anders gelopen om 
een ander stukje Den Bosch te zien. Hieronder dan ook de andere zijde van de Sint-Jan Basiliek. 

 

Daarna richting de stadswallen van Den Bosch om weer op mijn route te komen, Den Bosch wordt goed 
beschermd, de kanonnen staan gericht op de vijand. 



 

Nu verder lopen richting fort Isabella, weer langs het Drongelse afwatering kanaal en weer langs de 
Vughtse Lunetten van en bij voormalig kamp Vught. (Vandaag was de herdenking 70 jaar Molukken in 
Nederland, daat heb ik daar niets van meegekregen). Uiteindelijk kom ik aan vlak bij de plas De IJzeren 
Man en gaat de route een nieuwe kant op. De bewegwijzering, de rood-witte LAW strepen, wordt ineens 
geweldig goed weer gegeven en daarnaast is vanaf dit punt concurrentie van de Sint Jacobsroute naar 
Santiago de Compostella. Die tekens staan nog vaker aangegeven dan de rood-witte strepen. 

 

Inmiddels merk je wel dat je in een katholieker stuk van Nederland bent aangekomen, op de route meer 
uitingen van Maria verering, een mooi schuurtje voor hooiopslag en op de kop een mooi Mariabeeld, let op 
de Jacobsschelp in de hoek, Iets verder een hoeve met de naam Antonius hoeve met ook een mooi 
Mariabeeld in de gevel, opvallend gele hekken met de naam Kapellebos. Of er een kapel is is mij niet 
bekend. 

   

  



 

In de omschrijving van de route staat dan het volgende: 

Tussen Esch en Haaren gaat de route over een mooie onverharde weg door de hooilanden van de 
Essche Stroom. Rondom de Escche Stroom bruit het van de activiteiten. Waterschap de Dommel werkt 
aan de bescherming van hoog water, het verbeteren van de waterkwaliteit, natuurontwikkeling en extra 
recreatie activiteiten.  

Die onverharde weg was vandaag een racebaan voor quads en crossmotoren, zand hoog opspuitend, 
onverharde weg mul gereden, stank en herrie. Onvoorstelbaar dat dit in dit natuur ontwikkeling gebied 
kan. Gelukkig is er af een toe een bankje waar je op de tribune kan zitten. Na dit pad van ca.4 km kom je 
bijna in Haaren, de eindbestemming van vandaag. Ik zit dit keer bij Truus die achter haar mooie huis een 
oude deel heeft omgebouwd tot een mooie B&B. Ze ontvangt veel wandelaars van het Pelgrimspad. 

Conclusie van de dag, het nieuwe deel van vandaag niet spectaculair, helaas weinig ontmoetingen maar 
weer een nieuw stuk Nederland ontdekt. Gelukkig herinnert de Jacobsschelp je aan het doel, een pelgrim 
mag soms best eens afzien. 

 

Morgen gaat de route naar Middelbeers, maar overnacht ik in Oostelbeers. Hopende op beter weer en 
geen quads. 



Dag 13, Haaren naar Midelbeers, 22-03-2021 

Tijdens het ontbijt in B&B de Deel in Haaren-Eind scheen de zon, de koude wind van gisteren is weg, het 
moet vandaag een topdag worden. Een dag van 23 km lopen door prachtige natuur. Direct als je Haaren 
verlaat kom je op de oprijlaan van kasteel Nemerlaer. Een kasteel met een vreemde geschiedenis. Het is 
ooit aangekocht door baron André van den Bogaerde van Terbrugge. Het kasteel leek hem wel een 
passende behuizing voor zijn zoon Alberic Donatus. Alberic was een echte Bourgondiër en flirten met zijn 
huishoudster en gastvrouw Koosje. Op zijn sterfbed trouwde hij snel nog even met Koosje. Bij testament 
bepaalde hij de het kasteel naar zijn neefje zou gaan maar pas als hij 80 jaar is. Dat was pas in 1963. 
Koosje verwaarloosde het kasteel. Neef heeft het kasteel verkocht aan het Brabants Landschap, die het 
weer volledig hebben gerestaureerd. Het omliggende land was met chroom sterk vervuild door de daar 
aanwezige leerlooierijen. Inmiddels is dat ook gesaneerd. Het souterrain van het kasteel is nu een horeca 
gelegenheid, met een bierkelder. 

   

De route gaat vandaag door een prachtig natuurgebied, Kampina. De Kampina is Brabant zoals het ooit 
was. Je vindt hier nog natte heide met vennen, geurende gagelstruwelen, beemden, loofbossen en 
blauwgraslanden. Kenmerkend voor het gebied zijn de vele grote en kleine beekjes, de Nemer, de Rosep, 
de grote Beerse en de kleine Beerze. En vergeet vooral niet de vele vennen. De eerste grote ven op mijn 
route is de Belversven, zie hieronder. De route gaat links om en naar de andere zijde van de ven. 

 

Mijn eerste ontmoeting vandaag was met 2 vrouwen op een bankje voor hun picnic. Nieuwsgierig waarom 
ik met een grote rugzak loop. Uitgelegd wat ik doe en een LAW loop, het Pelgrimspad, van 
overnachtingsplek naar overnachtingsplek. En maar doorvragen, maar de conclusie was dat zij voor de 
KAW gingen, de korte afstand paden. Het Pieterpad gaat over twee grote natuurgebieden, het Balloerveld 
en de Sallands Heuvelrug. De Kampina doet daar echt niet onder, wat een intens natuurgebied, 
heidevelden met heel veel vennen. Het is een nat gebied wat niet altijdbeloopbaar is, er is een alternatieve 
route als de natte route te nat is. Gelukkig kon ik nu over de mooie natte route. Van elk plekje wil je wel 
een foto maken. Dan toch maar twee laten zien. 



 

 

Net uit het heidegebied kom je in nu natuurgebied Balsvoort. Vroeger stonden daar een aantal 
boerderijen. De familie Schut had daar een boerderij, twee broers Hein en Theo Schut hadden in WO II 
contact met het verzet, zij boden onderdak aan onderduikers. Het verzet hield zeven Duitsers gevangen 
op de hoeve. Zonder overleg met de broers Schut liet het verzet de Duitsers vrij, niet lang daarna werd de 
boerderij door Duitsers omsingeld, beide broers hebben het niet overleefd. Op de plek van de hoeve staan 
wat fundamenten van de hoeve en borden met informatie. 

 

De Beerze is een grillige beek, de beek kan snel stijgen en zorgen voor overstromingen. Waterschap De 
Dommel heeft overstrromvlaktes aangelegd die die stijging kunnen opvangen. Er is nu een moerasbos en 
het dal van de Beerze. De Beerze overstroomd gemiddeld één keer per jaar. Ik kan me nog herinneren dat 
de Dommel fors overstroomde. De snelweg A2 tussen Den Bosch en Vught stond toen 1 meter onder 
water. Dat is opgelost door langs de A2 op die plek aan beide zijden van de weg dijken te maken, let er 
maar een op als je daar rijdt. Hieronder het dal van de Beerze. 



 

Iets verder op de route kom ik langs de Spoordonkse molen. Als je aan komt lopen zie je een huis. Het 
huis is over de beek de Beerze gebouwd, de twee waterraderen zitten onder het huis. Toen ik voor het 
huis stond zie je alleen dat er water heen stroomt. Ik ben even door de tuin van de buren gestruind om 
een fot van de andere zijde te maken, je ziet dan de twee raderen. De molen wordt nog gebruikt en is met 
het ook gesloten restaurant een toeristische trekpleister. 

   

Iets verder even de herrie trotseren van de snelweg A58 van Eindhoven naar Tilburg, maar nog iets verder 
een mooie kapel. Ik wist niet dat bomen heilig konden worden maar deze kapel heet de "Kapel De Heilge 
Eik". De kapel is toegewijd aan de Onze Lieve Vrouw van de Heilge Eik. Het bijzondere Mariabeeld wat 
hier stond, nu staat er een replica, werd in de 15e eeuw door herders gevonden. Zij plaatsten het in een 
eik, al gauw werden er wonderen in verband gebracht, waardoor het een plaats van devotie werd. De 
huidige koele dateert van 1854 en is een vervanging van een eerdere houten kapel. Er branden heel veel 
kaarsen, ik heb er ook twee aangestoken. 

   

  



Vlak bij de kapel is in het bos een Kruisweg met staties. De kunstwerken komen uit de kerk Sint Paulus uit 
Oirschot. De kerk werd gesloten maar de staties werden in het bos bij de Kapel De Heilige Eik geplaatst, 
een mooie herbestemming op deze plek, dit sinds 2002. 

 

Ik slaap vannacht in Oostelbeers, Middelbeers ligt 1,5 km verder. Maar daar is een supermarkt heb ik 
gezien en niet in Oostelbeers. Even bij de Jumbo aan voor mijn avondeten. In iddelbeers zag ik nog wel 
even welke route ik loop, van Amsterdam naar Visé in België. Volgens de wegwijzer ben ik alweer over de 
helft. Santiago is nog ver weg maar daar was ik al eerder. 

 

Morgen heb ik de langste route van deze dagen, ik verwacht ca. 25 km. Ik ga naar Riethoven een dorp 
voorbij Steensel. De eigenaresse wilde zelfs boodschappen voor mij doen, maar ze gaf ook aan dat er in 
Riethoven een supermarkt is. 



Dag 14, Middelbeers naar Riethoven, 23-03-2021

Yes, de zon schijnt vandaag, met uiteindelijk 27 km voor de boeg is het wel heel lekker lopen met de zon 
op je kop. Natuurlijk weer een heerlijk ontbijt, ik moet zeggen dat is in een B&B altijd goed geregeld, en 
wat ook lekker is dat je altijd een goede stoel hebt om weer even bij te komen. Eerst van Oostelbeers naar 
Middelbeers lopen om weer op de route te komen. Nog even terug gekeken naar Middelbeers met zijn 
twee kerktorens.

Al snel kom ik weer in een prachtig natuurgebied, de "landschotsche heide" zeker zo mooi als gisteren 
"Kampina" maar veel kleiner. Ik denk dat de volgende foto wel aangeeft dat dit een mooi gebied is.

Vandaag wel veel ontmoetingen met wandelaars, maar over het algemeen korte oppervlakkige 
gesprekjes. Het volgende dorp op de route is Vessem, een plek voor pelgrims die met name naar 
Santiago de Compostella gaan. In Vessem is de Jacobshoeve en de Pelgrimshoeve, beide zijn plekken 
voor pelgrims. In de Jacobshoeve zitten kringloopwinkels en een wereld winkel. Daarnaast is er een 
stiltecentrum. Broeder Fons van der Laan , kwam samen met zes medebroeders in 1979 in Vessem op 
Kafarnaüm wonen. Broeders van de congregatie Broeders van Dongen. Broeder Fons ontwikkelde het 
concept “Pelgrimshoeve” naar aanleiding van zijn eerste voettocht naar Santiago de Compastela in 1989. 
Hier onder foto's van de Jacobshoeve en de Pelgrimshoeve.

  



Bij de Jacobshoeve staat in de tuin een Cruz de Ferro, een ijzeren kruis op een steenberg. Op je tocht 
naat Santiago kom je dit groots tegen, pelgrims leggen een steen die ze vanuit huis hebben meegenomen 
onder het kruis. Hier in de tuin zie je het in het klein. Pelgrims die vanuit Nederland vertrekken starten 
vaak hier. Waarom het nu twee hoeve's zijn die ook niet naast elkaar liggen is mij niet duidelijk geworden. 
Bij de Pelgrimshoeve is een informatie en ontmoetingspunt van de tocht naar Santiago. Daar is in de tuin 
een labyrint, een zeven paden labyrint, een wandelpad met een ritmische structuur. Ik heb het gelopen 
waarbij mijn aandacht viel op de wespenkasten.

Het Labyrint 

·       De heenreis heeft als kenmerk: LOSLATEN
·       In het centrum heeft als kenmerk: ONTVANGEN
·       De terugreis heeft als kenmerk: TOELATEN

Ik heb op deze plek wel mijn lunch genuttigd op een bankje tussen de kerk en de Pelgrimshoeve. Beide 
hoeve's zijn ontmoetingsplekken waar de koffie altijd klaar staat, helaas in deze Corona tijd niet.

Ik zit nog niet op de helft van de route van vandaag. Eerst ca. 7 km lopen naar het volgende dorp Knegsel. 
Knegsel is een esdorp met een brink. Met de zon op mijn kop had ik zin in een ijsje, maar na een kwartier 
wachten veel bellen kwam er niemand. Voor mij reden om maar gewoon door te lopen, jammer. Ik moet nu 
richting Steensel en kom eerst langs een plek die op een oude begraafplaats lijkt, maar nee hier stond tot 
1800 een middeleeuwse kerk, die door de Fransen is verwoest. Er staat nu een soort grafmonument.



De tocht verder naar Steensel gaat helemaal door de bossen, ik passeer weer een snelweg, de A67 van 
Eindhoven naar Eersel. Net als je de snelweg over bent valt het oog op weer een kapelletje, maar deze is 
nieuw, deze kapel is pas in 2002 gereed gekomen en ingezegend. Gebouwd door giften van de bevolking 
van Eersel, de Gildes, en fondsen. De glas en lood ramen komen van de gesloopte kerk Engelbewaarders 
in Den Haag, het kruisbeeld aan de binnenzijde boven de deur komt uit een erfenis van een pastoor. In de 
omschrijving geeft men aan dat de kapel staat op de Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Er 
staan veel picknick banken naast om even uit te rusten. Toch bijzonder dit soort initiatieven in deze 
moderne tijd.

  

Van Steensel nog even 3 km door naar Riethoven waar ik mijn overnachtingsplek heb in een mooi 
vrijstaand huisje dat precies aan de route staat. Ik moet nog wel boodschappen doen voor het eten, 
gelukkig kon ik even een fiets lenen om naar het plaatselijke supermarktje te gaan, het lopen had ik even 
gehad voor vandaag.

Inmiddels deze 3 dagen al 75 km probleemloos gelopen, morgen naar Heeze nog ca. 20 km op het 
Pelgrimspad.



Dag 15, Riethoven naar Heeze, 24-03-2021 

Mijn dag begon top, Astrid heeft een ontbijt gemaakt met zoveel lekkers, natuurlijk veel te veel. De zalm 
was wel heel lekker, daarnaast een scramble egg, heerlijke yogurt en wat niet meer. Dit was echt 
verwennen met zelfs een krant erbij. Gisteren lag er bij aankomst in die mooie stol een appelflap. Ja dit 
was een top plek en aan de route van het Pelgrimspad. 

 

Met het opstaan lag er nog een witte gloed over het weiland, maar de lucht was volkomen blauw, geen 
wolkje aan de lucht. Het wandelen vandaag wordt ook top. Bij vertrek kijk ik vaak even achterom, op de 
foto zie je de B&B van Astrid, De Lindenhof. Het huisje rechts was mijn onderkomen. 

 

Na een kort stuk loop je al weer in het bos. Op mijn pad verschijnt ineens een vreemde nieuwe brug alleen 
voor wandelaars en fietsers met fietsen aan de hand. Op de brug zie je wat er speelt, er wordt door het 
bos een weg aangelegd. Er is wat bos gekapt, maar over het algemeen wordt dat tegenwoordig 
ruimschoots gecompenseerd, op een andere plek aangeplant. Een vastlopende economie is erger. De 
brug is in ieder geval een kunstwerk. 

   



  

Verder door het bos, en over wat landweggetjes loopt de route plotseling over een camping, camping De 
Volmolen, wel apart, over boerenerven komt vaker voor maar dit had ik nog niet meegemaakt. Wel een 
stacaravan camping. 

 

Aan de andere kant van de weg van deze camping staat een watermolen, die natuurlijk Volmolen heet. De 
Volmolen of Waalrese Molen is een watermolen op de Dommel te Waalre. Het is zeker dat de molen in 
1350 reeds bestond en uitgebreid werd tot een dubbele molen, waarvan een helft zich op het grondgebied 
van Riethoven bevond. De toenmalige bezitter was de Abdij van Echternach, die ontginningen deed 
plaatsvinden waardoor de behoefte aan maalcapaciteit toenam. De Riethovense molen werd als oliemolen 
gebruikt en de Waalrese molen als korenmolen. In de Dommel bij de camping is voor kanoërs een route 
gemaakt met boven het water hangende stokken. Maar de kanoërs kunnen onder de molen door en daat 
zit een waterversnelling. Dit ondanks het bordje verboden te varen???? Achter het waterrad zie je weer de 
stokken hangen. 

 

Even verder kom ik in een mooi Brink dorpje, Loon. Loon is een historische buurtschap die enkele 
honderden meters ten zuiden van het dorp Waalre is gelegen. Loon is de naam van de heerlijkheid, 
waarvan de zetel nog een kilometer zuidelijker was gelegen, en wel bij de Loondermolen. Deze 
heerlijkheid omvatte Valkenswaard, Waalre en Aalst. De buurtschap was omstreeks 700 reeds bewoond 
en afhankelijk van de dwangmolen, die eigendom was van de heer. De buurtschap wordt gevormd door 
een driehoekig grasveld dat met eiken is beplant en waaromheen een aantal Kempense langgevel 
boerderijen zijn gegroepeerd. Een 8 tal boerderijen zijn rijksmonument. Ik heb met een bewoonster wel 
een half uur staan te praten, zij was benieuwd wat ik aan het doen was en ik was benieuwd naar Loon. Ze 
gaf aan dat de bewoners hard moeten knokken om alles te behouden. De boerderijen zijn 
rijksmonumenten en het dorp is beschermd dorpsgezicht. Maar onderdeel van discussie zijn onder andere 
de wegen. Het waren zandwegen, maar de gemeente heeft bedacht en uitgevoerd dat die verhard worden 
met gebroken puin afkomstig van de oude Philips fabrieken van Strijp S in Eindhoven. Ze balen daarvan 
het had zand moeten blijven, de gemeente heeft nu voorgesteld de wegen te asfalteren, no way. Een van 
de argumenten die de bewoners hebben gebruikt dat het de route van het Pelgrimspad is. Zo hebben we 
het over de boeren gehad, over Tata Steel en het mooie middeleeuwse Utrecht. Daar is in de 60 en 70 
jaren zoveel moois gesloopt. Maar de Historische Vereniging Oud-Utrecht, waar ik vrijwilliger van ben, 



waakt over het behoud van al het moois. Hieronder een foto van de mooie Brink en van de monumentale 
boerderij van mijn gesprekspartner. Met de verharde weg waar ze regelmatig pennen en paperclips 
uithaalt. 

   

De natuur op mijn tocht naar Heeze blijft mooi. Op veel plekken in het bos zie je de Maagdenpalm bloeien 
en zijn er weer prachtige plekken in de oksel van snelwegen rond Eindhoven de A2 naar Maastricht. 

   

Ondanks dat ik vandaag toch nog 20 km moest lopen was ik al om kwart over twee bij het station van 
Heeze. Hier met de trein weer terug naar huis. Deze 4 dagen 94 km gelopen op het Pelgrimspad. Brabant 
heeft mooie natuur en wat erg opvalt is ook heel veel water in die natuur. Verschillende omschrijvingen 
spreken dan ook van natte natuur.  

Wanneer ik weer verder ga dat weet ik nog niet maar zal niet lang op zich laten wachten. Ik zit nu thuis 
met mijn benen omhoog dit blog te maken. Leuk weer de vele reacties die ik telkens krijg. 



Dag 16, Heeze naar Someren, 10-04-2021

Wat een rare foto om mee te beginnen! Maar die druppels aan deze dennennaalden zijn tekenend 
geweest voor het weer van vandaag, de hele route regen en regen, vooral de laatste anderhalfuur fikse 
regen. Vandaag regenbroek, regenjack aan en regenhoes op de rugzak. Maar ondanks dat was het een 
mooie wandeldag zelfs met ontmoetingen. Ik was echt niet de enige wandelaar, twee vrouwen uit Geldrop 
die vandaag even 20 km in een rondje lopen wat ook twee mannen uit Heeze deden. De mannen ben ik 
drie keer tegengekomen maar niemand had gebak bij zich voor de traktatie. 

Vanmorgen met het OV naar station Heeze om de route van het Pelgrimspad weer op te pakken. Mijn plan 
is om nu 5 dagen te lopen en op woensdag in Spaubeek te eindigen. Een klein stukje door de bebouwde 
kom van Heeze en op de hoek van het voormalig gehucht Strabrecht (nu gewoon Heeze) richting kasteel 
Heeze.

Kasteel Heeze is een van de laatste bewoonde kastelen van Nederland. Het bestaat uit een middeleeuws 
deel, kasteel Eymerick, en het in 1665 door de bekende architect Pieter Post gebouwde deel. Natuurlijk 
gesloten.

L



het is vandaag een tocht die alleen maar door natuurgebied gaat, geen enkel dorpje of wat dan ook. De 
route gaat eerst door het Hubertusbos, maar snel kom je bij de Strabrechtse Heide, de route gaat 10 km 
over deze heide. De Strabrechtse Heide is een natuurgebied van ca. 1500 ha in de gemeenten Heeze-
Leende, Someren en Geldrop-Mierlo (provincie Noord-Brabant), grotendeels in beheer bij 
Staatsbosbeheer. De Strabrechtse Heide telt een groot aantal vennen. De meeste zijn ooit door uitwaaiing 
ontstaan. Het grootste ven, het Beuven, is zowel voor vogels als om de plantengroei van veel belang. Het 
groeide vroeger door de aanvoer van voedselrijk water uit de Peelrijtsnel dicht met riet. Om dit tegen te 
gaan is een verbinding gegraven tussen Peelrijt en Kleine Aa, om dit voedselrijke water af te voeren.

Twee schaapskuddes gespot op deze regenachtige dag.

L 

Zoals eerder geschreven is de ven "Beuven" aardig aangepakt door de mens, maar de natuur doet 
gewoon wat die wil. Het water was voedselarm gemaakt, daardoor kreeg je een ander vegetatie. Maar in 
de droge zomers van 2018 en 2019 is de grote ven twee keer leeg geraakt. Na het voedselarm maken van 
de ven broeden er lepelaars en aalscholvers, helaas konden die die twee jaar hier niet terecht en zijn ook 
niet meer teruggekomen. Inmiddels zijn er nu veel ganzen die met hun vele ontlasting de ven weer 
voedselrijk maken. Ja wat nu weer doen? Hieronder een foto door een kijkgat van de vogelhut op de 
Beuven.



Richting Someren gaat de route door een veengebied, bekend met de vlonders. Deze vlonders zijn 
vreemd te lopen, geen planken maar stammetjes, sommige zijn zo slecht dat je behoedzaam moet lopen 
om er niet door te zakken.

Tegen half vier liep ik eindelijk het bos uit, niet dat je bebouwing zag maar landbouwgebied. Als eerste 
stonden aspergestekers in de regen asperges te steken, het is weer aspegetijd, Adie en ik hebben ze al 
met Pasen gegeten, heerlijk.

Tegen 4 uur was ik op mijn bestemming, als een bezopen kat. Ik zit op een minicamping, maar niet in een 
tent maar in een mooie verwarmde studio. Alleen geen douche dat moet in het toiletgebouw van de 
camping, geen probleem. Sinds ik dit blog zit te schijven komt het water regelmatig met bakken uit de 
hemel vallen. De rest van de week wordt niet zo nat. Ik voel mijn voeten vandaag goed, die moeten 
vanavond en vannacht even goed herstellen. Morgen wandel ik naar Weert. Morgen wel kapelletjes? 
Vandaag geen een.

 

 



Dag 17, Someren naar Weert, 11-04-2021.

Na alle wensen voor droog weer vandaag via Facebook, appjes of wat dan ook, kan ik melden dat dat 
gelukt is. Vandaag heb ik geen regen gehad. Het was gewoon goed wandelweer. Gisteren met de regen 
had ik wel meer ontmoetingen dan vandaag, er waren ook veel minder wandelaars. De regen trekt 
schijnbaar toch om er op uit te gaan?? In mijn grote studio op minicamping "De Heksenheuvel" was het 
goed verblijven, vloerverwarming, een goed bed, een keuken, etc. Ik heb vannacht dan ook super 
geslapen. Rond half tien heb ik de camping verlaten.

Ik zat niet ver van de route af, vanaf de camping naar Maarheeze is het ongeveer 5 km. Als ik begin met 
lopen voel ik even mijn voeten en heupen, uit ervaring weet ik dat dat snel over is. Mijn lijf moet weer even 
in het loopgareel komen. Het lopen ging dan ook vandaag perfect. Toch maar weer 25,5 km gelopen 
vandaag, inclusief het ommetje naar Weert voor de boodschappen. De route gisteren was vele male 
mooier dan vandaag. Ook vandaag ging de route 90 % door bossen, laverend tussen de vele plassen op 
de paden door was het goed te doen maar geen bijzondere route. Gisteren en vandaag liep ik heel vaak 
langs hekjes met schrikdraad. Kilometers hekwerk heb ik gezien. Dat is om jonge aanplant te 
beschermen, volgens enkel borden, en om zwijnen uit het gebied te houden, en wolven? Er staat echt 
stroom op ik heb het even geprobeerd.

Bij een eerdere dag heb ik al eens beschreven dat de natuur in Brabant erg nat is, heel anders dan de 
Veluwe of Sallandse Heuvelrug, dat blijkt maar weer uit zo maar een foto die ik van die natte natuur heb 
gemaakt.



Inmiddels wandel ik de provincie Limburg in, niet dat er in het bos een bord staat met "Welkom in Limburg" 
je merkt ineens dat de natuur wordt beheerd door het Limburgs Landschap en nog ver voor Weert loop je 
al in het Weerterbos.

Na de toewijzing van Brabant aan de Republiek was het gedaan met de vrije uitoefening van de katholieke 
godsdienst in deze contreien. Je mocht priesters geen gastvrijheid meer geven. Brabanders moesten dan 
ook als ze een katholieke dienst wilden mee beleven uitwijken naar Limburg. Toen ontstond de grenskerk.

Een grenskerk was in de 17e en 18e eeuw een katholieke noodkerk net buiten de grenzen van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Toen tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog de katholieke 
eredienst er een tijd lang officieel verboden was en daarna - onder strikte voorwaarden - weer getolereerd 
werd, vervulde de grenskerk voor katholieken in de grensstreken van de Republiek een tijd lang dezelfde 
functie als de schuilkerk in de rest van de Verenigde Provinciën. Grenskerken stonden net over de grens 
met de Spaanse Nederlanden ten zuiden en in katholieke gebieden van het Heilige Roomse Rijk, oostelijk 
van de Republiek.

Op de route loop je langs zo oude plek van een grenskerk. De fundamenten van het kerkje zijn weer 
opgebouwd.

Iets verder ga ik weer de snelweg A2 over bij restaurant de Goudreinet, helaas geen koffie of wat dan ook, 
dan maar verder naar Weert lopen, dan maar de proviand uit mijn rugzak aanspreken. De tocht voert over 
een pad langs de Geuzendijk, wat wijst op het gebruik door Limburgse protestanten uit Weert. Die 



moesten tot 1795 langs deze weg lopen naar Brabants Budel. De dijk en het pad is ongeveer 2,5 km recht 
toe recht aan. Uiteindelijk kom je bij het vakantiepark "Weeterbergen" waar je om heen loopt. Hier voorbij 
begint het industrie gebied van Weert. Ik kwam vroeger vaak bij de eerste betonfabriek die je tegenkomt, 
van Hoco beton, waar ik vaak prefab beton kocht. Een plek van herkenning. Uiteindelijk ga je bij het sluisje 
van Weert in de Zuid-Willemsvaart de woonplaats Weert in.

Ik moet naar een camping in de buurt van "De IJzeren Man" een zandafgraving met dezelfde naam als die 
in Vught. Maar eerst loop ik naar het centrum langs de Van Horne Kazerne waar mijn zwager Rob heeft 
gediend. Mijn doel is de Lidl die daar vlak achter zit. Ik moet even boodschappen doen voor het eten van 
vanavond en het ontbijt. Ik zit vandaag op een natuurcamping en heb daar een mooi hutje, met bed, met 
kachel, met koelbox, met potten pannen en borden met bestek en een gascomfoor. Wat wil je nog meer, 
dekbed en lakens zijn erbij geleverd. Vannacht zijn er twee gasten op het terrein dus plek genoeg. Zelfs de 
bloemetjes staan buiten.

Inmiddels is ook de zon gaan schijnen en is het zes uur, tijd voor het maken van mijn diner. Het weer 
wordt volgens de verwachting steeds beter. Morgen loop ik naar het witte stadje Thorn, daar heb ik een 
B&B. En als afsluiter nog een grappige foto.

 

 



Dag 18 Weert naar Thorn, 12-04-2021.

Redelijk geslapen in mijn Pipo wagen, het werd wat koud dus halverwege de nacht toch maar even het 
kacheltje aangezet. Het was wel een aardige klus om het bed op te maken, tafel naar beneden, kussens 
vlak leggen, top matras uit een van de twee banken halen en uitrollen, hoeslaken eroverheen, en 
hoeslaken over dekbed wat me niet lukte. Maar geslapen onder het laken met daarop het dekbed. En dit 
allemaal kruipend op je bed. Een Pipo wagen is dan ook erg klein want tijdens het opmaken van het bed 
moet je alles op de grond leggen op een zeer klein oppervlak. Maar het is allemaal gelukt. Toen ik opstond 
scheen de zon en tijdens het ontbijt een hagelbuitje. Daarna weer zon en kon ik vertrekken over het 
bospad met zon, om weer op mijn route te komen.

Je kan merken dat je in Limburg loopt, het pelgrimspad staat vandaag vol met kruizen en kapelletjes, dat 
geeft wel meer het Pelgrimspad gevoel. Wat vandaag ook erg leuk was dat ik met een vrouw uit Vught 
twee derde van de etappe heb gelopen, zij was in Weert vandaag begonnen en wilde tot Ell lopen. Zij 
heeft de Camino vanaf Porto gelopen en heeft het Pieterpad gelopen, en laten we beiden ook nog van 
hetzelfde bouwjaar zijn. De kapelletjes en kruizen heb ik maar in een collage gezet, op een van de foto's 
zie je mijn wandelpartner van vandaag.

Op het heideveld van Tungelerwallen kwam ik mijn wandelmaatje tegen, we maakten beiden een foto van 
dit heideveld, klein maar heel mooi, met dat mos ertussen en die frisse berken op de achtergrond. En dan 
nog de combi van de blauwe lucht en de donkere wolken. Er groeien bijzonder mossen waarover Pionier 
Jac. P. Thijsse al melding maakte.



De route loopt door naar Tungelroy maar is vandaag slecht bewegwijzerd, ik heb mijn GPX vandaag 
regelmatig moeten gebruiken omdat er geen aanwijzing stond of dat de aanwijzing zo verouderd was dat 
die niet meer goed zichtbaar was. 

Toevallig is Tungelroy nu in het nieuws omdat Molukkers die hier gezeten hebben een herdenkingsplek 
willen hebben.

 

We (mijn wandelmaatje en ik) hebben ook wel eens een stukje terug moeten lopen. De foto's van de kapel 
waar mijn wandelmaatje op staat is in Tungelroy. Dan is het nog ca. 6 km naar Ell waar mijn wandelmaatje 
zou overnachten, dat was om 10 over een toen we daar waren. Ze baalde er zelf ook van dat ze dat 
verkeerd had berekend want vaak kun je op die tijd niet op je overnachtingsplek terecht. Ze overwoog nog 
om met mij te lopen naar Thorn maar zag daar toch maar vanaf, dat is nog ca 2,5 uur verder lopen, wat ik 
wel heb gedaan. Inmiddels was de zon weg en zag je zwarte wolken, de hagel en later sneeuw kregen wij 
ook op ons kop. Ik heb ca een uur met hagel en vooral sneeuw gelopen. Na de sneeuw weer zonneschijn 
en overal zag je de damp van velden en daken komen, een prachtig gezicht.

  

 

Richting Thorn kom je eerst nog door twee plaatjes, Hunsel en Ittervoort. Van Ell naar Hunsel heb ik door 
de sneeuw gelopen in Hunsel scheen de zon, weer goed voor een korte pauze. Dat is de plek waar ik die 
foto met de waterdamp heb genomen. Ik hield daar rust op een bankje bij een monument ter 
nagedachtenis aan een neergestorte Lancaster in 1944 waarbij 7 Engelse militairen om het leven 
kwamen, bij de kerk in Hunsel liggen zij begraven.



Onderweg kwamen wij ook nog een wens-speukensteen tegen, verstopt op een bankje. Daar zijn 
tegenwoordig heel veel mensen mee bezig, je mag de steen meenemen of ergens anders weer 
neerleggen. In dit geval hebben we de steen laten liggen.

Als je Ittervoort voorbij bent snuif je al aan Thorn, het pad loopt langs de Belgische grens, ik kwam daar 
een mooie oude eik tegen, zeker als je naar de voet van de boom kijkt, die gaat al wat jaartjes mee.

  

 

En dan het einddoel van vandaag het monumentale witte stadje Thorn, als ik de landerijen uitloopt loop ik 
de oude kern binnen juist bij de plek waar mijn B&B van vandaag is, opa had hier vroeger een smederij en 
inmiddels woont hier de derde generatie Geelen. 12 jaar geleden hebben zij het huis weer in 
oorspronkelijk staat terug gebracht nadat zijn vader het ernstig verminkt had zoals Jo Geelen zelf zegt. Ik 
wordt ontvangen in de ontvangskamer met een kop koffie en chocolaatjes. Jo gaat op zijn praatstoel zitten 
meer dan anderhalve meter van mij af en vertelt over het huis, Thorn, hoe ik het beste morgen kan lopen 
en waar ik eten kan bestellen, hij wil het zelfs voor mij ophalen in Ittervoort, in Thorn is vandaag niet veel 
beschikbaar. Hieronder de ontvangskamer en de koffie. Het ontbijt is in de Delfts Blauwe kamer maar 



vandaag heeft hij ook voor mij daar gedekt voor het afhaaldiner. Met het Limburgs Dag lad erbij en een 
karaf water. Ik betaal hier € 12 meer dan mijn Pipowagen van gisteren, dat is het zeker waard met de 
badkamer ook op mijn kamer natuurlijk, geen toiletgebouw.

  

Ook natuurlijk even door Thorn gewandeld met als middelpunt de mooie abdij kerk, was helaas gesloten, 
schijnt erg mooi te zijn van binnen. Thorn heb ik al vaker bezocht, het is en blijft een mooi plaatsje. En zie 
hoe mooi het weer weer is!!!

Morgen gaat de tocht door België via Maaseik naar Grevenbicht. Mijn wandelmaatje ben ik kwijt want zij 
loopt morgen van Ell naar Thorn.

 



Dag 19, van Thorn naar Grevenbicht, 13-04-2021. 

Van Thorn naar Grevenbicht, een dag door en langs de Maasvallei van de Maas, een kleine 8 km door 
België. De meningen over of je wel of niet nu in België mag lopen verschillen, de een stelt dat het niet 
mag, de ander dat je een verklaring van eer bij je moet hebben en weer anderen stellen dat het gewoon 
mag omdat je korter dan 24 uur in België bent. Ik heb mijn route gewoon door België gelopen, zonder 
verklaring van eer en zelfs zonder paspoort, die was ik vergeten mee te nemen. Ik kan iedereen 
verzekeren dat de wandeling ook probleemloos kan, vanaf Thorn heb ik de toekomstige route gelopen 
zodat je niet door Kessenich loopt. De hele route loopt langs de Maasplassen, je komt nagenoeg niet in 
bebouwde kom. De politie reed een keer langs, ik zwaaide en zij zwaaiden enthousiast terug. En zowaar 
in Aldeneik was bij een Belgische kroeg zelfs koffie met vlaai te koop, ik mocht zelfs even op een bankje 
gaan zitten.  

Jo en Yolanda hadden mij ook weer met het ontbijt verwend, zelfs genoeg voor een lunchpakketje en weer 
een krant erbij. Op mijn gemak heb ik ontbeten en Jo kwam tweemaal vragen of alles wel genoeg was. 
Buiten scheen de zon, dan ziet het witte stadje er nog mooier uit. De eerste foto is de oude abdij met de 
Abdijkerk. 

   

Zoal ik al aangaf ben in na Thorn een andere route gaan lopen dan mijn GPX aangaf, in het boekje van 
het Pelgrimspad staat deze toekomstige route al aangegeven en die was zeer goed te lopen je mist dan 
Kessenich en komt dan bij Geistingen op de normale route. Maar Kessenich mis je niet want je hebt een 
heel mooi zicht op de kerk met de grote wal ervoor die je anders niet gezien zou hebben. 

 

De Maasvallei is grotendeels ontstaan door grindwinning, er liggen nog steeds baggerschuiten in het 
water die zand en grind omhoog halen. Het gebied is in samenwerking met de twee provincies Limburg 
van Nederland en België ingericht als een groot natuur-en recreatiegebied. De fietspaden zijn aangelegd 
en vandaar dat je ook deze route nu kan bewandelen. Dat grind is wel bijzonder te zien hoe dat schoon op 
het land komt. Hieronder ligt het grind wat gereinigd van de baggerschuiten komt, later ben ik nog een 
andere methode tegengekomen maar daar later meer over. 



 

Hieronder laat ik nog even een plaatje zien van Aldeneik, mijn koffie stop. Ik was echt de enige gast, zo stil 
was het vandaag. Er lagen 4 koffiebekertjes in de afvalbak, ik was niet de eerste. Maar de bar mevrouw 
heeft mij enthousiast geholpen en meegeleefd met mijn wandeling van vandaag. Onderweg kwam ik ook 
nog een Belgische vrouw met twee kinderen met allemaal rugzakken op met slaapmatjes. Ik vroeg of ze 
naar Santiago de Compostella aan het lopen zijn omdat dit ook de route is naar Santiago de Compostella, 
dat wilde ze wel graag maar eerst maar in België en Nederland.  

 

De laatste Belgische plaats is Maaseik, ook daar loop je langs de rand van de plaats, de brug over de 
Maas is de verbinding tussen Nederland en België, de grens ligt in de Maas. In de leuning van de brug zit 
een kunstwerk verwerkt, een platte knoop waarbij de uiteinden door twee handen worden vastgehouden. 
Dit is de Pater Sangersbrug, en het kunstwerk symboliseert de de samenhang tussen de twee Limburgse 
volken. De brug zelf trilt als er verkeer over raast, ik hoop dat die het nog lang heel blijft. 

   

  

Ik ben weer in Nederland en het eerste plaatsje is Roosteren. Ik ben even van de route afgegaan om 
Roosteren in te lopen. Ik wist dat daar een Jacobskerk staat, een plek voor pelgrims naar Santiago de 
Compostella. Dat viel me wat tegen, een bordje aan de muur over wie Jacobus was en dat de pelgrims 
hier langs komen. Kerk was dicht en heeft ook geen bijzondere uitstraling. Deze kerk is wel op leeftijd, van 
1843, de overleving schrijft dat het huidige Roosteren rond deze kerk is gebouwd. Dit terwijl Roosteren al 
sinds 714 bestaat. 



 

De route is nu naar linkshoven, je ziet als je dat tikt, en zo zie je het ook op het plaatsnaambord dan lijken 
het 3 ellen, maar de eerste letter is de hoofdletter i en de tweede de de derde letter zijn ellen. Ziet er een 
beetje vreemd uit. Op het plaatsnaambord hebben ze de ellen van boven iets afgeschuind. 

 

Bij Illikhoven is wel iets bijzonders gedaan met de Maas. De Maas krijgt meer waterberging bij hoog water 
en er wordt daarmee veel extra natuurgebied gemaakt. Een heel groot project wat grotendeels 
gefinancierd wordt met grindwinning. Bij Illikhoven ligt het gehucht Visserweert. Ook hier is voor de Maas 
een groot uitloopgebied gemaakt voor water. Bij hoog water ligt Visserweert als een eiland tussen de 
Maas en het uitloopgebied. Zomers staat er geen water in het uitloopgebied. Naar Visserweert is nu een 
hoog waterbrug  gemaakt om daar te kunnen komen. Ook nu nog staat er water in het uitloopgebied. Een 
prachtig project waarbij Visserweert niet hoeft te verdwijnen. De eerste foto geeft de situatie bij hoog water 
aan, de tweede foto van de situatie nu langs de brug heen gezien. Rechts van het "eiland was voorheen 
geen water. 

   

  

En dan de grindwinning, het financier project voor aanpassing van de Maas. Ik heb veel in de bouwwereld 
gezien maar wat ik hier zag is wel heel bijzonder.er wordt hier ca. 53 miljoen ton grind gewonnen. Het 
grind wordt afgegraven tot verwacht ik 8 meter diep, daar zit zand tussen, grote en kleine keien en grind. 
De hele dag staan machines van Boskalis het uit de grond te scheppen, een machine tot 
grondwaterniveau en 1 machine gaat nog 4 meter het water in. Wagens worden continue volgeschept. 
Maar aan de andere kant wordt de plas weer dichtgegooid met grond. Uit de Maas zijn intense 
hoeveelheden grond gekomen wat langs de Maas in depot ligt. Ook hier rijden vrachtwagens af en aan om 
de grond naar de grindplas te brengen. Hiervoor zijn speciale wegen aangelegd. De route van het 
pelgrimspad was daarvoor omgelegd, maar ik heb toch de oorspronkelijk route gelopen, ik moest twee 
keer zo'n weg oversteken maar met beleid was dat geen probleem. 



 

Dit stuk van Nederland is maar 4,3 km breed, het smalste stuk van Nederland. In een uur loop je van 
België naar Duitsland. Met het Pieterpad lopen liep ik ook door dit smalle stuk, toen aan de Duitse zijde, 
nu aan de Belgische zijde. Je wordt daar vaak op geattendeerd. Nu een grote super stoel. 

 

Ook vandaag weer veel tekens van het Roomse leven, zoveel dat ik ze weer in een collage heb gezet. De 
Willibrorduskapel in Aldeneik (B). De kapel staat op instorten, maar er is een restauratie plan. Aan de 
kopzijde zit een bron gemaakt door de Heilge Willibrordus. Maar ook dicht gegroeid. 

 

Morgen de laatste dag van deze serie, via Born en Sittard loop ik naar Spaubeek, en dan met het OV weer 
naar huis. Vandaag een warme maaltijd gehad bij mijn gastvrouw van Vrienden op de Fiets ( ook voor 
wandelaars). Ik kreeg heerlijk aardappelen, wortels met erwten en Limburgs zoerfleish, huisgemaakt. 



Dag 20, Grevenbicht naar Spaubeek, 14-04-2021. 

De laatste dag van deze serie van 5 dagen op het Pelgrimspad. Vanmorgen ontbijt gehad bij mijn VodF 
adres, vergelijkbaar met een ontbijt bij een B&B. Je betaalt voor het slapen en het ontbijt € 22,50 en voor 
de warme maaltijd € 10,00. Dat is gewoon vastgelegd en is nooit anders, soms moet je nog wel een 
toeslag voor toeristenbelasting betalen. De zon scheen en het belooft een mooie dag te worden. Even 
gezocht naar een route om weer op het pelgrimspad te komen. Het eerste bijzondere is het sluizen 
complex van Born in het Julianekanaal. Totaal moesten de 4 sluizen in het Julianakanaal 23 meter verval 
overbruggen, dat wordt nu gedaan door deze sluis en de sluis van Maasbracht. De sluis van Born heeft 
een verval van 11,35 meter, de rest wordt door de sluis bij Maasbracht opgevangen, daar nog iets meer 
verval. Wel een apart gezicht als je de brug op loopt bij het Julianakanaal, je ziet dan in de sluis een schip 
liggen ver boven de weg uit. Het schip moet nadat het geschut is onder de brug doorvaren. 

  

Dit schip ligt in de oude kolk, later zijn er nog twee kolken bijgemaakt waarbij je het verschil goed kan 
zien.  

   

Na de sluis loop je direct Born in, Grevenbicht ligt dicht bij Born. Vaak heb ik over de snelweg A2 gereden 
en zie je de fabriek van NedCar die ik altijd wilde associëren met Born. Born ligt echter aan de andere 
zijde van de snelweg dan NedCar, dat is het voordeel van wandelen, je ontdekt alles. Denk maar aan de 
spreuk van Goethe, waar je gewandeld hebt ben je echt geweest. In Born is wat levendigheid op de markt. 
Met al die dichte winkels brengt een markt gelukkig wat roering. 

 

Uiteindelijk loop ik weer de snelweg A2 over en ga richting het plaatsje Limbricht. Nooit eerder gezien liep 
ik langs kasteel Limbricht, het lijkt aan de buitenzijde op een grote herenboer boerderij, ga je onder de 
poort door kom je op de binnenplaats en dan zie je pas echt het kasteel. Prachtig op een heuvel gebouwd. 
De bouw dateert van 1100. Een kasteel als dit schijnt een "Mottekasteel" te heten. 



   

Limbricht gaat bijna geruisloos over in Sittard, vanaf de rand van de stad loop ik het centrum in. Het 
Pieterpad loopt ook door Sittard en ken ík Sittard in betere niet coronatijden. Natuurlijk winkels dicht en 
alle terrassen opgeruimd. Ik weet, dit zie je overal maar de sfeer is echt weg. Gelukkig wel een koffie to 
go, waar ik ook een lunchbroodje kon kopen. Buiten in de zon stonden 3 bankjes chaotisch opgesteld 
maar goed om op te zitten. Nog even twee kiekjes van Sittard, waarbij mij wel is opgevallen dat bijna bij 
alle restaurants en kroegen op de markt druk wordt geklust. 

   

Vanaf de markt in Sittard gaat de route naar Spaubeek over hetzelfde pad als het Pieterpad, die route loop 
ik nu voor de derde keer, maar blijft altijd mooi. De route is best heuvelachtig, echt Zuid Limburg. Sittard 
uitlopend ga je de bekende Kollenberg op, het eerste deel met kruiswegstaties en bovenaan de Rosa 
kapel ter ere van de beschermheilige Rosa van Sittard. Op Facebook zie ik vaak een stukje van Peter 
Theunissen uit Sittard die heel vaak over de Kollenberg wandelt onder alle weeromstandigheden. Ik heb 
erop gelet of ik hem zou tegenkomen, maar helaas. Van één statie heb ik een foto genomen, Jezus 
beklimt de Calvarieberg, toen dacht ik, Chris beklimt de Kollenberg maar wel in andere omstandigheden. 

   

Bovenop de Kollenberg kom je op een soort hoogvlakte, prachtige vergezichten, in de verte zie je de 
chemiefabriek van Geleen liggen en heel ver al Maastricht. En op een zonnige dag is het daar op die 
hoogvlakte perfect lopen. 



 

Voor Windraak kom je langs een oud Franziskanen klooster, nu huize Westerley geheten en gebruikt door 
een of andere sportorganisatie. Een prachtig gezicht ierdere keer als ik het weer zie. 

 

Ik loop van voormalig klooster naar een echt in gebruik zijnde Klooster "Liefdezusters van het Kostbaar 
Bloed", gehuisvest in een voormalige boerderij. Bij windraak staat ook een Mariakapel waarnaast op een 
bankje een echtpaar zit. Zoals vaak zijn zij benieuwd naar wat ik aan het doen ben. Gaf aan dat ik het 
Pelgrimspad loop. En toen begon het, de vrouw , Anneke, wilde weten waarom ik het pelgrimspad loop. Of 
ik gelovig was etc. Toen begon ze over de Camino de Santiago de Compostella. Ik gaf aan dat ik die al 
gelopen heb en mijn aflaat al verdient en gekregen heb. Anneke vroeg of ik dan nu zonder zonden was, ik 
gaf aan zeker niet, ik zondig ierdere dag. Het verhaal ging lang door, Anneke is erg gelovig en geloofd in 
de kracht van Jezus. Ik gaf aan dat mijn belijdend katholiek zijn over is gegaan na mijn rol in het 
kerkbestuur in Nieuwegein, dat had ze al van meer mensen gehoord. Al met al adviseerde ze mij in God te 
vertrouwen. Haar hand ging in haar handtas want ze vond het een fijn gesprek en haalde een mini Nieuw 
Testament uit haar handtas, dat wilde ze mij als cadeau meegeven. Ik moet zeggen het was een 
aangenaam gesprek waarin haar man geen rol speelde. 



   

Op de website van City Bible heb ik even hun doelstelling bekeken: 

De Stichting City Bible Foundation is gebaseerd op het onfeilbaar Woord van God zoals dat in de Bijbel 
staat. Het doel van de stichting is het evangelie te brengen en het Woord van God wereldwijd te 
verspreiden ongeacht ras, politiek of nationaliteit. Verder alles wat direct of indirect te maken heeft met het 
vervullen van dit doel, zal ondernomen worden. De Stichting is een onafhankelijke stichting terwijl zij 
nauwe contacten zal onderhouden met gelijkgestemde organisaties en personen. De Stichting beoogt 
haar doelen na te streven door zowel evangelisatie en het ondersteunen daarvan als de verspreiding van 
Gods Woord wereldwijd. 

Desondanks was het een leuk gesprek. 

Iets verder kom je langs het bekende Pieterbankje, dat door iedere pieterpatter op de foto wordt gezet, 
ernaast zit een bakje met heilig water, in 2017 was dat bakje stuk ook in 2020 en nu nog steeds, jammer 
dat men die kraan niet weer eens aansluit. 

 

Via Puth gaat de route naar kasteel Terborgh en een klein stuk verder kom ik aan bij station Spaubeek, 
mijn einddoel van vandaag. Dit station ligt in de middle of nowhere, de plaats Spaubeek ligt aan de andere 
kant van de snelweg A78. Hier heb ik de trein genomen naar huis die om vijf voor drie richting Sittard ging, 
daar kon ik direct overstappen in de intercity naar Utrecht, helaas tussen Weert en Eindhoven stond er 
een defecte trein, na drie kwartier konden we met een stoptrein vanuit Weert via Heeze naar Eindhoven 
om daar weer op een intercity te stappen, ik was om half zeven thuis, ahum.... 



 

Lopen op het Pelgrimspad in 5 dagen van Heeze naar Spaubeek was geweldig, mooie routes, mooie 
natuur, veel interessante zaken gezien. In 5 dagen totaal 114 km. Één dag regen, één sneeuwbui van één 
uur en verder droog en veel zon. Daarnaast veel ontmoetingen. Het Pelgrimspad naar Maastricht is nog 
70 km als ik door wil naar Visé in België is het nog 25 km extra. Naar Maastricht ca 3 dagen nog te lopen 
vanaf Spaubeek, het pelgrimspad neemt een heel andere route die veel langer is dan het Pieterpad naar 
Maastricht. 

Het was weer top. 

Dag 21, Spaubeek naar Voerendaal, 31 mei 2021 

De laatste 3 dagen gepland van het Pelgrimspad, niet dat die dagen geteld zijn maar dan zitten alle 
etappes er op. Ik zou nog door kunnen gaan naar Visé, maar Maastricht is voor mij een mooi eindpunt. Dit 
keer op een iets andere wijze, waarbij ik normaal van overnachtingsplek naar overnachtingsplek loop heb 
ik nu gekozen voor alles vanuit één plek te doen. Ik zit nu op een camping in Schin op Geul. Een echt 
kleine tent heb ik niet dus ik heb mijn hele hebben en houwen bij me. Auto, fiets, tent en wat niet meer. 
Vanuit Schin op Geul kan ik met de trein komen waar ik wil. Vandaag met de trein naar Spaubeek, gelopen 
tot Voerendaal en weer terug met de trein naar Schin op Geul.. Ik had dit een paar weken geleden 
bedacht, boeken van overnachtingen ging moeizaam of was erg prijzig. Maar wie had kunnen denken wat 
een prachtig weer het nu is. 

Hieronder even een blijk om mijn stekje voor 4 nachten. 

 

Vandaag alles klaar voor de tocht, even wat wennen want ik heb mijn kleine dagrugzak bij me, dat is een 
voordeel met dragen en gewicht maar als je alles moet overpakken blijkt dat je wat kan vergeten. Ik ben 
mijn hoedje vergeten tegen de zon en dat is essentieel met dit weer. Ik moest met de trein een overstap 
doen in Heerlen, ben even de stad ingelopen waar bijna alles dicht zat op maandagmorgen. Maar gelukkig 
was de HEMA open en die hadden een petje, gekocht en weer terug naar het station. Ik was nog nooit in 
Heerlen geweest maar wat ligt dat station mooi. Als je vanuit de stad komt aanlopen zie je dit, het 



Maankwartier genoemd. Op het dak staat een astronomisch uurwerk. Oud en nieuw met elkaar verweven, 
prachtig. Onder de poort door zie je het station. 

 

Mooi om gezien te hebben maar ik ben onderweg naar Spaubeek om 16 km van het Pelgrimspad te 
lopen. Aangekomen op het station van Spaubeek weet ik de weg al weer, ik loop hier nu voor de derde 
keer, twee maal Pieterpad en het Pelgrimspad. Weer over de holle weg helemaal uitgsleten door het 
water. Wat mij opvalt is dat het na een lange natte moeson periode weer overal droog is, geen plassen 
geen modder, zo snel gaat dat. De Holle weg is een natuurverschijnsel, met hevige regen is het meer een 
beek die het pad steeds holler maakt, zie de uitleg hieronder. 

      

Net voorbij dit holle pad kom je op een hoogvlakte, daar splits zich het Pelgrimspad van het Pieterpad af. 
Even verder zit een echtpaar op een bankje, beiden met een E-Bike. Raak met ze aan de praat en geef 
aan dat ik het Pelgrimspad loop. Zij zijn controleurs en herstellers van de aanwijzingen van de route van 
het Pelgrimspad. Wat is toeval? Zij hebben in hun jonge leven erg veel gelopen, het Pelgrimspad al in 
1997. Nu het lopen wat minder gaat vinden ze dit een leuke klus. Met rood witte stickers en plaatjes die je 
kan vastschroeven controleren zij een deel van het pad en passen zonodig de bewegwijzering aan. Ze 
haalden mij telkens in en zijn mij gevolgd tot voorbij Nuth. 

 

Ik kom langs allerlei plaatsjes waar ik nog nooit van heb gehooird; Hunecum, Wijnadsrade, Swier, 
Weustenrade, Retersbeek, enz. Maar het pad is erg mooi, het gaat behoorlijk heuvel op en heuvel af. Met 
mijn petje van de Hema op kan ik de zon trotseren. In Wijnadsrade loop je ongemerkt achter kasteel 
Wijnadsrade langs, vanaf het pad is het ook niet goed te zien. Als je van verder komt aanlopen zie je een 



mooie hoeve die voor het kasteel staat. Bij Swier kom je aanlopen bij een molen die weer een mooi kiekje 
oplevert. 

 

Aan weerszijden van de Molenweg in Swier zijn resten van Romeinse nederzettingen gevonden. Dichtbij 
Swier lag de Heerweg Keulen-Heerlen-Maastricht. 

Wat het weer meebrengt is dat de boeren actief zijn geworden met maaien van het gras en het drogen en 
opladen. Overal beleef je de geur van vers gemaaid gras en later hooi. De tractoren rijden af en aan.Het is 
eindelijk droog, hooitijd. 

 

De route gaat weer over prachtige paden. Persoonlijk vind ik dit deel van de route mooier dan het 
Pieterpad, van beide is het eindpunt Maastricht maar met het Pelgrimspad beleef je meer het echte 
Limburg met heuvels en dalen. 

 

   

  



Ik heb een collage gemaakt van de vele tekens van het Katholieke leven in Limburg. Het wiite vierkante 
kapelletje Is pas 20 jaar oud, de kosten zijn ingezameld door de verschillende biuurtschappen, het bestaat 
nog. en let op het kruisbeeld wat ingeklemd wordt door de boom. 

 

In Voerendaal aangekomen en de trein naar Schin op Geul genomen, twee haltes. Morgen weer met de 
trein naar Voerendaal en dan via Ubachsberg en Gulpen naar Schin op Geul. In Wijlre loop ik langs de 
Brand Brouwerij!!!!. Morgen weer volop zon en 24 graden, top. 

Dag 22, Voerendaal naar Schin op Geul, 1 juni 2021.

Vandaag is het 26 graden geworden in Zuid Limburg, geen wolkje aan de lucht en een licht briesje, wat wil 
je nog meer als pelgrim op het Pelgrimspad. Vanmorgen gelopen naar het station van Schin op Geul om 
daar de trein te pakken naar Voerendaal, twee haltes richting Heerlen. Even een kiekje van hoe je Schin 
op Geul ziet als je aan komt lopen. Schin op Geul is niet echt voor vermaak van toeristen, slechts een 
paar terrasjes en geen winkels. Daarvoor moet je naar Valkenburg of Gulpen. Het station ligt nog hoger 
dan de kerk. Kennelijk liggen veel stations hoog, net als in Heerlen.

Aangekomen in Voerendaal ben ik weer snel op de route van het Pelgrimspad. Het eerste wat je ziet is 
een grappige situatie, daar heb ik er twee van, de fietsen en de verbouwing van een mooie oude woning.



  

Ook leuk is het bestellen van asperges bij kasteel Gortenbach in Voerendaal. Even bellen!!!

  

Kasteel Gortenbach is in 1650 gebouwd op de resten van een middeleeuws kasteel. In 1670 koopt de rijke 
Akense textielhandelaar het kasteel en koopt voor zichzelf de titel Baron. Hij heet nu Baron Lamberts de 
Gortenbach. Het kasteek is in gebruik bij een of ander bedrijf en niet toegangkelijk. De naast gelegen 
hoeve met een mooie poort en daarachter de asperge bel is wel toegangkelijk.

De route gaat verder over de Kunderberg, een natuurreservaat van Staasbosbeheer doorlopend tot de 
plaats Ubachsberg. Van mede koffiedrinkers hoorde ik dat ze op zoek gingen naar Orchideeën, die 
moeten daar zijn en ook de Duitse Gentiaan is bijzonder. Ik heb beide helaas niet gezien wat ik wel heb 
gezien is een ontplofte natuur na de natte periode en nu de warmte. Klaprozen en witte Margrieten in 
overvloed en vanzelfsprkend het Fluitekruid, de brandnetel, de paardebloem en het boterbloemetje. Maar 
ik loop in een kleurig landschap.



  

 

De route is vandaag weer geweldig, nagenoeg geen asfalt en mooie paden. Ik weet weer waarom ik altijd 
in een lange broek loop, wel een hele dunne wandelbroek. Je loopt door paden waar het gras hoog staat 
en de brandnetels lekker prikken. Daar heb ik nu geen last van en de teken blijven buiten de deur. En dat 
je dit soort paden tegenkomt dat is echt zo. Daarnaast is het erg heuvelachtig, zoals ik gisteren aangaf 
beleef je nu pas echt Limburg het is stijgen en dalen en de mooiste uitzichten.

Een stukje lopen na Ubachsberg kom je in het gehucht Mingersberg. Op de hoek is daar de Sint 
Bernardus Hoeve waar je heerlijke koffie en vlaai kan kopen. Buiten staan allemaal bankjes. Naast de 
kapel twee bankjes waar ik er een van in bezit nam. Op de andere bank zat een echtpaar die ook het 
Pelgrimspad kende zij hadden dat ooit gelopen om naar Santiago te lopen maar door blessures van 
mevrouw zijn ze daar nooit aangekomen. Ze hebben wat gemist. Nu fietsend op hun E-Bikes op weg naar 
de Kunderberg om de orchideeen te vinden. Weer een leuk gesprek. Maar nog even iets over 
Ubachsberg, daar trof ik een Triangulatiepunt aan. Nog nooit van gehoord. Deze steen is een nulpunt en 
maarkeert de Limburgse mijnen op het systeem van de landelijke rijksdriehoekmeting. Ik kende dit niet en 
zelfs de Onze Lieve Vrouwe toren in Amersfoort wordt hierin genoemd.

Voor Gulpen loop ik over de Miljoenenlijn, een spoorweg die zo heet vanwege de hoge kosten van de 
aanleg van de lijn. De lijn is alleen nog toeristisch en loopt van Valkenburg naar Kerkrade via Schin op 
Geul en Gulpen. Het is nu een stoomtrein voor toeristen. 



Niet lang daarna kom ik in Gulpen een echt toeristisch stadje met de Gulpener brouwerij in het centrum. 
Hoog op de Gulpenerberg waakt Maria over het stadje en door het stadje loopt de Geul. Allemaal terrasjes 
een gezellige drukte op een dinsdag.

  

 

In Gulpen even boodschappen gedaan voor het avondeten, daar is gelukkig een supermarkt. Even lekker 
op een bankje gezeten om te genieten van alles wat er gaande is. Niet aan het bier want ik moet nog 5 km 
lopen.Gulpen weer uitlopend ging de route over een behoorlijk klim van de Dolberg om aan de andere 
kant van de Dolberg weer scherp te dalen naar kasteel Wijlre. Op de top van de berg heb ik even een foto 
gemaakt van Gulpen. Je ziet het was een behoorlijk klimmetje. (niet zo erg als de Sint Bernard in 
Zwitserland op de Via Francigena)

De laatste 5 km is ook een erg mooie route. De route loopt langs de Geul. De Brand brouwerij in Wijlre 
kan je niet missen je loopt er achterlangs. Gelukkig is het klimmen en dalen even over omdat je door het 
Geuldal loopt. Het pad is soms erg slecht omdat de Geul de kanten laat afkalven. Soms moet je in een 
diep gat stappen omdat het pad gewoon weg is.



Verderop langs de Geul kom ik zelfs een heuse bron tegen De Gronselenput. Het water stoomt daar nog 
steeds uit de bron zo de Geul in. Tot 1963 was deze bron nog de drinkwatervoorziening voor bewoners 
boven op de berg, De Keutenberg. Ik heb de bron ook even vastgelegd en inderdaad komt er mooi helder 
water uit.

  

Even doorlopend loop ik naast mijn camping die precies aan het Pelgrimspad ligt. Tijd voor rust, opfrissen 
en een koud biertje. Is allemaal gelukt. Het blog ging wat met horten en stoten omdat er wat andere zaken 
voor mijn vrijwilligerswerk tussen door kwamen. Inmiddels is het 19:00 uur en moet ik nog aan het eten 
beginnen. Morgen loop ik naar Maastricht het eindpunt van het Pelgrimspad en kom weer met de trein 
terug naar Schin op Geul.

En nog even van Katholiek Limburg een collage.

 

 



Dag 23, Schin op Geul naar Maastricht, 2 juni 2021.

De laaste dag van het Pelgrimspad, in 23 dagen van Amsterdam naar Maastricht gelopen, het eerste deel 
van Amsterdam naar Den Bosch kenmerkte zich door mooi polderland en watergangen, veel pontveren en 
richting Den Bosch de natuur van heide zand en bomen. Het tweede deel zijn alleen maar 
natuurgebieden, iets te sterk gesteld maar daar komt het wel veel op neer. En vanaf Sittard, eerst een deel 
Pieterpad tot voorbij de "Holle Weg" en dan een eigen geweldige Pelgrimsroute. Ook vandaag prachtige 
paden en beklimmingen gehad. De eertse helft ging echt berg op en berg af en het tweede deel is wat 
glooiender, totdat je de stad Maasticht in loopt dan wordt het vlak.

Vanmorgen vroeg weg gegaan omdat het een hete zonnige dag gaat worden, weinig wind en op de top 
van de dag werd het 28 graden. Met de fiets naar het station gegaan om die daar alvast te stallen voor de 
terugweg. Ik weet niet hoe ik mij voel naar deze dag om nog naar de camping te lopen. Vanaf het station 
een klein stuk lopen naar de route. Ik moet naar Valkenburg en ben te voet. Dat komt goed uit dat staat op 
de oude richtingaanwijzer en het is ook nog de richting van het Pelgrimspad.

De route volgt een stuk verder weer de spoorlijn waar ik onder een leuk tunnelje door moet.

Maar dan iets verder gaat het beginnen, ik sta voor een pad stijl omhoog met traptreden gemaakt van 
boomstammetjes en zand, dit pad, deze trap, gaat naar de top van de Schaelsberg. Een stevige klim over 
een lang stuk. Boven op de berg kom ik aan bij een kapel en een bos met Staties. Het is een 
kluizenaarsplek. Vroeger had je veel broeders en nonnen die in afzondering gingen leven om boete te 
doen. In Utrecht is Zuster Bertkens erg bekend die in een kluis in de Buurkerk zat, als je in de Choorstraat 
voor de bruidswinkel staat zie je in de straat een gedenkplaat aan haar. Zij was de bruid van God gaf ze 
aan. En die plaat ligt dus nu voor een bruidszaak. Ook op de Schaelsberg hebben kluizenaars geleefd. De 
laatste was broeder Lutgerus die in 1930 als laatste de kluis heeft verlaten. Twee kluizenaars liggen 
begraven in de kapel die daar bij de kluis staat.

De kluis op de Schaelsberg. Hij werd in 1688 gebouwd in opdracht van graaf Gerard Hoen van Cartiels, 
de toenmalige heer van Kasteel Schaloen. De eerste bewoner van de kluizenarij was ene broeder Laurens 
Plum. De kluis is vanaf de stichting in 1688 doorlopend bewoond gebleven tot 1930, door in totaal 16 



bewoners, veelal broeders genoemd. De bekendste bewoner was een voormalige Pauselijke Zoeaaf, 
Hendrikus Weerts, die de kluis bewoonde tussen 1860 en 1889. Drinkwater werd door de bewoners aan 
de voet van de Schaelsberg gehaald uit de Sint-Jansbron. De Kluis is gebouwd boven op de Schaelsberg, 
bijna aan de rand van het hellingbos Schaelsbergerbos. Naast de kluis bevindt zich een open terrein met 
hoge bomen waar al eeuwenlang openluchtmissen worden gehouden: de Sjaasbergergank. Ten oosten 
van de Kluis bevindt zich de mergelwand van de Daolkesberg. Nabij de Kluis bevinden zich een  kruisweg 
met de 14 staties in evenzovele nissen, deels in een cirkel rond een centraal "graf". De Kluis is een plaats 
van bezinning en gebed, alsook doel van een pelgrimage ter ere van de heilige Leonardus van Noblat, en 
daarmede een bedevaartkluis.

De kapel is vernoemd naar Sint Rochus, hij was de patroon van de pestziekten. veel pelgrims bezoeken 
deze plek en om er te komen is het ook een echte Pelgrimstocht. Helaas waren de kluis en de kapel niet 
de bezoeken, potdicht vanwege Corona, jammer.

  

Als je een berg opgaat gaat de weg aan de andere zijde altijd naar beneden, ook hier, maar via een 
schuinaflopend pad zonder treden. Aan de voet van de Schaelsberg staat een monument met 3 beelden, 
Sint Rochus staat in de middelste nis afgebeeld, klein maar fijn. Ik heb een foto gemaakt van de 3 beelden 
en ook vanaf de brug over de Geul.

  

Direct als je de Geul over bent zie je rechts kasteel Schaloen met ernaast de kasteeltuin Oud-Valkenburg. 
Het rechthoekige kasteel is gebouwd van mergel en dateert oorspronkelijk uit de 12e eeuw. Toen was het 
iets kleiner. In de volgende eeuw is het uitgebreid, maar in 1575 bijna geheel afgebrand. In het midden 
staat een woontoren met een uitbouw als ingang. Aan twee zijden is een vleugel aangebouwd. De 
arkeltorentjes stammen uit de 16e eeuw. Rondom ligt een brede gracht. De stallen en bijgebouwen zijn nu 
een hotel en het kasteel is privé bewoond en niet te bezichtigen.



De route komt verder niet echt in Valkenburg. Ik volg Het Gerendal met weer wat klimmetjes naar het 
plaatste Scheulder. een smal pad van ca. 3 km. Tussen de koeien door, zeker de moeite waard. Af en toe 
kruis je het Krijtlandpad, een streekkpad.

 

Na Scheulder begint de omgeving wat te veranderen, er zijn geen klimmetjes meer, het landschap is 
glooiender en je loopt over brede zand/grindwegen. Met de Camino Santiago heb je dat ook tussen 
Burgos en Leon, lange rechte brede paden, de Meseta. Daar is dit hier in Limburg een verkleinde versie 
van. Het stapt in ieder geval wel lekker door. Net voor Cadier en Keer zie je ineens de mergelgroeves 
liggen waar kalksteen werd gewonnen voor de bouw.

De limburgse Meseta (het plateau van Margraten)

De mergelgroeve



Dit is de niet meer in gebruik zijnde Julianagroeve, een open mergelgroeve met tientallen meters hoge 
wanden waarin allerlei geografische verschijnselen te zien zijn. Niet veel verder kom ik in Cadier en Keer, 
de laatste plaats voor Maastricht.Voor mij was dit het boodschappen punt voor water en lunch bij de 
Jumbo. De route gaat verder over brede paden richting Maastricht.de bebouwde kom is bereikt en verder 
op loop je bij sation Randwyck en het academisch ziekenhuis de wijk Randwyck in .Achter het 
congrescentrum MECC langs, kom je uit bij de Maas. Hier staat op een eilandje het mooiste privinciehuis 
van Nederland, helaas met veel bestuursproblemem bij de gedeputeerden. 

Iets doorlopend langs de Maas zie je de 3 bruggen met als derde de Sint Servaasbrug, een mooi plaatje. 
Ik ben vaak in Maastricht geweest maar dit pad langs de Maas kende ik niet.

De Maas over en op naar het eindpunt, via de basiliek van Onze lieve Vrouw met het beroemde 
Mariabeeldje Sterre aan de Zee. Naar het Vrijthof waar de Sint Jan en de Sint Servaaskerk staat. De Sint 
Servaaskerk is gebouwd op het graf van Sint Servaas. Maastricht is een echte bedevaartsstad, een mooi 
punt voor het eind van het Pelgrimspad.



  

 

Op het Onze Lieve Vrouwe plein werd ik nog op een dansje getrakteerd, toch een feestelijke aankomst, en 
natuurlijk is het tijd voor een terrasje met een lekker biertje. Het zit erop, op naar een nieuw avontuur. In 
ieder geval in de derde week van juli de Walk of Wisdom, misschien delen van het Kloosterpad en ik hoop 
eind september nog 3 eken op pad te kunnen gaan voor de Via Francigena van Vercelli (bij Milaan) naar 
Lucca.

Hieronder de overzichten nog van Katholiek Limburg


