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EVEN VOORAF EN DISCLAIMER 

HOE HET ZO GEKOMEN IS 

Iedereen die van wandelen houdt wil 
eigenlijk het Pieterpad lopen. En heel 
veel mensen doen dat. Maar wat als je in 
de krater van de ENCI mijn staat te kijken 
en weet dat je alles van de Waddenkust 
tot het uitzicht op België hebt gehad? 

In ieder geval ben je dan langs kasteel 
Vorden gelopen en heb je “het” 
aanwijsbord van die route gezien. Het 
bord dat geplaatst is bij de officiële 
opening van het Pieterpad en dat 
aangeeft dat je al 232 km onderweg bent, 
maar ook dat je nog 256 km verwijderd 
bent van de finish1. 

Intrigerend zijn de twee nieuwere armen: Enschede 61 km & Bergen aan Zee 323 km. 

Ze wijzen naar het begin en einde van het LAW22, het Trekvogelpad dat ook wel het 
Pieterpad overdwars wordt genoemd. Ook dit pad is uitgezet door het Nivon, een vereniging 
waarbinnen ik ben opgegroeid. Nu het Pieterpad is gelopen met de conclusie dat die vorm 
van wandelen heel leuk is wordt het tijd voor een nieuwe uitdaging.  

DE TRACKVOGEL 

De technologie is veel verder dan de borden 
met armpjes van toen. Voor de Locus app zijn 
de 23 etappes gedownload en in het 
programma gezet. Wandelaars lopen met 
gidsen (staf)kaarten en een speurende blik naar 
de aanwijzingen welke kant ze uit moeten. Ik 
ben die wat vreemde vogel die af en toe zijn 
smartphone pakt. En dan heb je direct een 
naam voor dit verhaal: De TrackVogel, de 
wintergast! 

DE TREKVOGELPAD GIDS EN HET 
TRACKVOGEL VERHAAL 

Wie de gids doorleest krijgt de indruk dat er 
maar een belangrijk hoofddoel is: we gaan 
vogels kijken! Nu zijn we dol op de natuur, maar het uitgangspunt is etappes wandelen, en 
dan veel zien. 

 

1 De werkelijkheid is weerbarstiger, zie deel 2 van het Pieterpad verhaal bij de bijlage “Route en afstanden” 

2 LAW: Lange Afstand Wandeling. Zie ook de Pieterpad verhalen of de links aan het eind. 
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Natuurlijk ook vogels (we hebben zelfs vogelgidsen), maar de mensen die in het boek staan 
afgebeeld zijn krachtpatsers! Ze zeulen met grote verrekijkers en camera’s met enorme 
excuus-telelenzen3, zodat later aangetoond kan worden dat alle veren goed gladgestreken 
waren. En sjouwen, daar houden wij niet van. 

Daarom kijkt dit TrackVogel verhaal vooral naar alle andere kanten van lange afstand 
wandelen op de route Bergen aan Zee – Enschede. De rest kan je in de officiële gids vinden. 

DISCLAIMER 

Wel even dit: iedere relatie tussen dit verhaal en werkelijke plaatsen en gebeurtenissen is 
toeval. Behalve dat bord in Vorden. Het staat er echt. En mocht je van mening zijn dat je ten 
onrechte in dit verhaal terecht bent gekomen: één mail naar info@kooltiel.nl en wij leggen 
uit waarom dat niet zo is! 

NOORD-HOLLAND 

ETAPPE 1: BERGEN AAN ZEE - ALKMAAR, 10 NOVEMBER 2021 

Vandaag is het zo ver. Even voor half zes de 
trein op station Passewaaij en dan via Utrecht 
naar Alkmaar. Vandaag naar een bekend 
gebied waar we van 1991-’95 hebben 
gewoond. Bovendien ben ik in mijn jeugd 
regelmatig in het Zeehuis in Bergen aan Zee 
geweest. 

Vanaf het nieuwe Alkmaarse station kan je zo 
met de bus in naar Bergen en dan…. > 1uur 
wachten op de bus naar Bergen aan Zee. 

Nu is dat 5 km, dus waarom zou ik niet? En zo begint de 
wandeling iets eerder dan gepland. Nog voor ik halverwege 
het stuk naar de startplaats ben word ik al afgeblaft door 
een crossfietsster. Ik loop op het fietspad! Nu is door de 
herfstbladval weg en fietspad nauwelijks te scheiden, maar 
dan nog: ik ben wandelaar en geen auto. Het wordt beter 
vandaag, maar bovenmatig vrolijk zijn deze westerlingen 
niet.  

 

In 
Bergen passeer je de hertenkamp, 
waar een bok blij demonstreert 
waarom dit zijn favoriete tijd van 
het jaar is, terwijl hij in hoog 
tempo achter de hindes aan rent.  

 

3 © 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡ℎ𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 

mailto:info@kooltiel.nl
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Verder is al jaren bekend dat dit een van de meest poenerige dorpen van het 
land is met megalomane kasten van huizen. Maar als je de plaats uit bent zie je 
dat niet meer. Wel wordt in de prachtige herfstkleuren snel duidelijk waarom 
men hier wil wonen.  

Het is hier prachtig. Op weg naar het strand kom je 
langs het standbeeld van de dichter Herman Gorter.  

Het blijkt op een kruising met “het” pad. Toch ga ik voor de 
hele route en loop nog een stukje door het duinlandschap 
naar het dorp en het strand. 

Mocht je verwachtingen hebben over het startpunt van het 
Trekvogelpad, dan is dit het moment om de verwachtingen 
te 
temperen. 
Geen 
dweilorkest, 
geen 
mensen die 
je 

uitzwaaien, noch borden die aan geven waar 
je aan begonnen bent.  

Eén wit-rood rechthoekje is alles wat er op 
duidt dat de tocht is begonnen. Mogelijk heeft er bij de strandovergang nog een bordje 
gestaan, maar dat hangt dan nu bij iemand thuis en is vervangen door deze bemoedigende 

tegel: 

Dus snel naar de zee. Omdat ik het gebied ken weet ik 
dat je vanaf strandovergang Zuid naar - Noord moet en 
van daar naar het Zeehuis. 

Het is het moment waarop je weet dat het extra 
ommetje de moeite was. Een mooie lucht zo aan het 
begin van de dag en altijd leuk om langs de zee te lopen. 

Het Zeehuis is van het Nivon en als je dat weet en de 

moeite neemt om het terrein op te 
stappen dan vind je een bord met 
tekst en uitleg over het 
Trekvogelpad. Omdat er zulke goede 
herinneringen kleven aan de keren 
dat mijn ouders er met ons heen 
gingen doe ik dat even. Doe je dat 
niet dan mis je iedere “formele” 
aanduiding dat het avontuur naar 
het oosten nu echt is begonnen. 
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Even voorbij het huis ligt het 
Russenduin met de gelijkmatige villa. 
De naam gaat terug naar een veldslag 
in 1700, en het gebouw heeft een 
boeiende geschiedenis. Als je het pad 
volgt zie je het alleen op de heuvel 
liggen en voor mij is dat nu voldoende. 
Er is nog een best aantal kilometers te 
gaan. Een 
groot 
deel van 
die route 

gaat door het gebied dat wordt beheerd door PWN, en die 
willen dat je voor de toegang betaalt. Wijs geworden door 
eerdere wandelingen is de telefoon nu zo ingesteld dat dit via 
de QR kan. 

Mogelijk is al gemeld dat de gids het over vogels heeft. Nu, die 
zitten er. Meer zelfs dan het aantal cross-fietsers en 
hondenuitlaters samen, hoewel dat er ook best veel zijn. Maar 
in deze tijd van het jaar kan je ook niet om de paddenstoelen 
heen. Als tegenwicht voor de vogels zo twee bladzijden 
voorbeeld (toegegeven, er zit een korstmos tussen.) 

Het stuk tussen Bergen aan Zee en Egmond aan den Hoef is 
een wereldwandeling, langs heide, stuifzand en door bos. 

 

Dat loopt best zwaar. Duin op, duin af, door los zand. Toegegeven, het is vochtig en vochtig 
zand loopt makkelijker. Van tijd tot tijd staan duinen in de fik, wat in het verleden heeft 
geleid tot de naam van een van de wegen hier: de verbrande pan. 

Dat het goed wandelen is 
blijkt ook als je langs een 
paaltje komt met drie lange 
afstand wandelingen er op, 
naast deze het Groot-
Friesland pad (LAW14) en het 
Nederlands Kustpad (LAW 5), 
dus wie weet kom ik hier nog 
eens. 

Tijdens de wandeling passeer 
je regelmatig klaphekjes met 

de mededeling dat er taurusrunderen zijn losgelaten en hoe je (vooral niet) met ze om moet 
gaan.  
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Nu had ik er een paar gezien waar 
ik zelf wel een handleiding bij kon 
bedenken, maar even voor 
Egmond aan de Hoef lopen wat 
paarden waarbij onduidelijk is of ze 
echt vrij zijn of aan een paaltje 
staan. En dan kom je de bocht om 
en is er maar een conclusie: ze 
lopen echt los. 

Bij het begin van Egmond aan de 
Hoef zitten de eerste 17 km er op 
en wordt het tijd om eens naar wat 
te eten en fatsoenlijke koffie te 
kijken. De korte stop onderweg was voldoende om wat reepjes en water weg te werken, 
maar iets met meer substantie is wenselijk. 

Het wordt “Burgers aan de Hoef” een door Aziaten 
gedreven snackbar. Daar zitten ook de eerste 
medewandelaars (en hond). Wandelaars komen in soorten 
en maten, je zou mij de chaotisch/zorgeloze variant 
kunnen noemen: met de hulpmiddelen zie ik wel.  

Deze wandelaars zijn van de exacte soort. En zo ontdek ik 
dat dit LAW’ers zijn: op twee telefoons en een kaart 
worden alle straatnamen genoemd en rotondes en 
sportvelden besproken. Dat moet hetzelfde pad zijn dat ik 
loop! 

En ja hoor, de vraag of zij 
ook etappe 1 doen wordt 
bevestigend beantwoord. 
Maar, zo voegen ze er 

aan toe, mij hadden ze al zien zitten en dit is hun 1e stop! 
Twaalf km vinden ze een mooie afstand voor een pauze. 
Mijn teller geeft aan dat ik de 18 voorbij ben. Ze geven toe 

dat een 2e pauze dan 
gerechtvaardigd is. Als we 
vertrekken zie ik ze snel achter me 
verdwijnen. Niet dat ik zoveel 
harder loop, maar ik kijk niet naar 

straatnamen      . 
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Egmond aan de Hoef ken ik 
nauwelijks. Wij waren meer 
van “aan Zee” (Katwijk, 
Bergen, Egmond, Wijk). “Aan 
de Hoef” blijkt een serieus 
dorp. Niet alleen een kerk en 
een molen, maar ook leuke 
oude huizen. En als klap op 
de vuurpijl nog de ruïne van 
kasteel op den Hoef met een 
beeld van een adellijke 
Egmond.  

En er loopt zomaar nog een 
vierde loper. De ervaring 
leert dat je zo iemand heel langzaam inhaalt (of in de verte ziet verdwijnen). Deze man 

wordt gebeld op een hoek in de 
polder naar Heiloo. Zo jammer, hij 
mist het bruggetje en er wordt 
niets meer van hem vernomen. 

De wandeling door de polder is 
helemaal niet vervelend. Leuke 
sloten met bootjes, sluisjes, een 
windmolen en veel reigers. 

En uiteraard de kenmerkende 
stolpboerderijen, vaak met een 
rieten dak. 

Het is leuk een NS dagkaart te 
gebruiken, maar dan moet je wel voor 16:00 in de trein zitten. Dus gaat het tempo omhoog 
als Alkmaar in zicht komt. 
Eerst door een aardig 
stuk bos dat ik niet ken, 
en dan langs een vaart 
die eindigt in het 
centrum. Er zijn wat 
wegwerkzaamheden, dus 
er wordt wat 
geïmproviseerd, maar het 
laatste stuk naar het 
station is zo bekend dat 
het op de volautomaat 
gelopen kan worden. Met 
een minuut of 10 speling 
wordt de trein gehaald. 
De eerste etappe was de 
moeite waard! 
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ETAPPE 2: ALKMAAR – GRAFT–DE RIJP - SPIJKERBOOR, 26 JANUARI 20224 

In de bijlage wordt uitgebreid gemopperd over 
aansluiting op OV in Noord-Holland. Dat probleem 
wordt snel opgelost als vrienden voorstellen je te 
redden aan het eind van een etappe en je de 
volgende dag weer los te laten. En om de etappe 
naar eigen inzicht aan te passen. 

De heenreis is verwarrend. De NS heeft de 
dienstregeling aangepast en daar bovenop zetten ze 
minder treinen in door personeelsgebrek. Dus de 

gewenste trein is niet te vinden en de 
vrouw in het hulphokje op Utrecht CS 
stuurt me blij naar de verkeerde 
trein. Het is koud en waait hard, dus 
ik laat het me aanleunen en maak 
een extra overstap op Sloterdijk om 
toch in Alkmaar te eindigen. 

Daar heb ik nu alle tijd, dus wordt er 
op het gemak door het centrum 
gekuierd. Langs de singel en het 

stadhuis en over het Waagplein. 
Onderweg is het weer genieten 
van de beelden in de stad en de 
vele Noord-Hollandse geveltjes. 

Daarna verdwijn je via wat parken 
de polder in. Daar volgen een 
aantal volstrekt oninteressante 
kilometers. Hier en daar een 
reiger en een drijfsijs, maar 
verder is het vooral een 
aaneenschakeling van opslag, 

industrie en vuilverwerking. Kortom niet direct de aanleiding voor lange afstand wandeling. 

Alleen een enorm veld met boerenkool wekt enthousiasme, al is het zo dicht op het ontbijt, 
nog niet overdreven veel. 

Richting Akersloot wordt het langzaam beter, 
met meer stolpboerderijen en hier en daar een 
molen. 

Die boerderijen zijn eerder genoemd en 
krijgen deze etappe een eigen pagina. 

 

4 Door logistieke (on)mogelijkheden is het niet altijd handig de etappes in volgorde te lopen. De verslagen zijn 

wel in de volgorde van het pad in West-Oost richting gezet. Op de laatste etappe na: die ging oost-west. 
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Even voor het Noord-Hollands kanaal word ik ingehaald door twee LAW’ers. Net op dat 
moment komt er een vrouw uit een boerderij. Ze kijkt ons aan en zegt met stomme 
verbazing “Wat is het druk vandaag”. Daar ik verder niemand in de polder kan ontdekken 
wordt door haar uitspraak het toeristisch gehalte van de streek wel getekend. De 
medewandelaars zien me over de velden kijken en roepen “Ha leuk, konijntjes” als ze twee 
enorme hazen zien rennen. 

Daarna verdwijnen ze even uit 
beeld. Dit is het punt waar we 
met het pontje van Akersloot 
het Noord-Hollandskanaal over 
steken, dus even later staan we 
samen voor het bootje, waar ze 
bevestigen dat we hetzelfde 
pad lopen . “Bent u trekvogel 
lopers?” vraagt de veerman. 
Mijn bevestigende knik wordt 
overstemd door hun “Maar hij 
hoort niet bij ons”, en ze 

schuiven naar het punt waar ze zo snel mogelijk weer kunnen vertrekken. Nu kan je niet met 
iedereen vrienden zijn, dus maak ik alleen 
een babbel met de veerman die duidelijk om 
een praatje verlegen zit. De overtocht is gratis 
voor wandelaars en hij vertelt hoe ik moet 
lopen om in Driehuis uit te komen. Nu is dat 
met de rood-witte stickers en de GPX toch al 
geen probleem, maar ik dank hem hartelijk 
en na aankomst wordt er vriendelijk 
gezwaaid. “De anderen” zijn dan al bezig in 
de verte te verdwijnen. 

Tja, als je veel fotografeert ga je minder snel. 
Daarbij even een compliment voor het geitje 
dat me aan een hele aardige foto helpt. 

Het wordt tijd om eens wat verder in 
te gaan op het gebied waar de route 
nu door gaat. Er staat tenslotte een 
bord langs het kanaal met de tekst 
“Land van Leeghwater – Nationaal 
Landschap Laag Holland”. Er zijn 20 
nationale landschappen, in 2004 
bedacht door de overheid. Het zijn 
een 20-tal agrarische gebieden die op 
basis van hun verkiezing een mooi 
bord hebben gekregen. 

Het “Land van Leegwater” is het 
Alkmaarse/Noordelijke deel van Laag 

Holland. De VVV van Alkmaar maakt zich sterk om hier veel toeristen te krijgen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Landschap
https://alkmaarprachtstad.nl/omgeving/dorpen-in-het-land-van-leeghwater
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Verder is dit het gebied dat er bij de lessen vaderlandse geschiedenis stevig is ingestampt. 
Het is het gebied van de grote droogmakerijen. De lessen vertelde je dat Leeghwater molens 
bouwde rond de Schermer, Beemster en Wormer en daarna de polders eigenhandig 
leegschepte. Feit is dat Jan Adrianszoon de bovenkruiermolen heeft ontwikkeld en een 
patent heeft gekregen waarna hij een 
achternaam aannam, namelijk Leegwater. 
Da’s Oudhollands voor laagwater. Later is 
er nog eens een H aan de naam 
toegevoegd. Wie er verder op inzoomt 
ontdekt dat het vooral een man met een 
groot ego en een grote bek was, maar dat 
hij niet meer was dan een van de zeven 
ploegbazen in het gebied. In ieder geval 
heeft hij de droogmakerij niet bedacht. De 
eerste droogmakerij was dan ook van voor 
zijn tijd: het Achtermeer, een van de meren 
rond Alkmaar. Daarna volgde er nog 18 in Noord-Holland. Deels omdat het soms goede 
grond opleverde, deels om de zee buiten de deur te houden. 

Want dezelfde geschiedenis heeft ons geleerd dat er een watersnoodramp in 1953 was, 
maar niet dat er meer watersnoodrampen dan Elfstedentochten zijn geweest. 

Eén ervan was in 1566 en is 
waarschijnlijk aanleiding geweest voor 
een versnelling in de droogmakerijen. In 
de 16e eeuw werden de eerste grote 
droogmakerijen al gerealiseerd met 
behulp van vele tientallen molens. De 
meeste molens zijn inmiddels 
afgebroken en vervangen door 
elektrische pompen. Sommige molens 
worden gerestaureerd, maar uiteindelijk 
kan je er ook een aardig huis van maken. 

Terug naar het pontje van Akersloot. Vanaf hier loop je de Schermer in die in 1635 werd 
drooggelegd met plaatsen als 
Schermerhorn, Ursem, Driehuizen en Vuile 
Graft. 

De route begint in Zuidschermer, over een 
weg tussen de weilanden. Je ruikt er de zure 
veenlucht en ziet de sleuven die gegraven 
zijn om het water af te voeren. Het roept de 
vraag op hoe succesvol de “droogmakerij” 
was. Het ziet er allemaal nog best zompig 
uit5, en voelt ook zo als je even na de plaats 
de weilanden in mag. 

 

5 Deze vraag blijft de komende etappes sterk terugkomen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Adriaanszoon_Leeghwater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overstroming
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Of zijn we te gulzig in het 
winnen van het land? Een 
bord langs de kant van de 
weg wekt die indruk in 
ieder geval. 

Het klinkt als een 
waarheid, maar hier moet 
je nog regelmatig het land 
delen, zoals vandaag met 
een kudde schapen. 

In alle eerlijkheid: die heb 
ik liever dan een groep 
blije runderen. 

 
Buiten Grootschermer staat een tafel met bankjes in de polder, een mooi moment voor de 
lunch. Daar zie loopt ook het snelle duo van het pontje. Ergens hebben die dus een afslag 
gemist. Het tempo heeft daardoor een deuk opgelopen, want ik zie ze niet meer terug. Nu 
kan dat ook komen door de 2e stop in Driehuis. 

Daar hangt de vlag uit om te vieren 
dat de horeca na de corona 
lockdown weer open mag. Met QR 
code, maar zolang je de koffie niet 
door het mondkapje hoeft te drinken 
kan je het hebben. 

De sfeer is geweldig en de eigenares 
is trots op het geheel opgeknapte 
interieur. En terecht. Verder is het er 
een van de typisch Noord-Hollandse 
dorpjes met veel houten en meestal 
groene huizen. Met overal wel een 
vaart en een eigen bootje.  

Na het dorp komen twee natuurgebieden, de Meerdijk en de Eilandspolder. Dat laatste is als 
veeneiland tussen Schermer en Beemster gevormd in de 12e eeuw.  
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Tussen het veen zijn sleuven 
gegraven voor de afwatering, en om 
duidelijk te maken hoe dat er uit 
ziet, maar vooral hoe dat voelt gaat 
de route door het weiland. 

Dat Noord-Hollanders ook gevoel 
voor humor hebben blijkt als je langs 
een deel van de polder komt dat 
dusdanig woest en verlaten is dat je 
er nog geen geit kan houden, maar 
waar vogels zich heel erg thuis 
voelen. Dit stuk is nu extra 
beschermd en heeft de naam Siberië 
gekregen. Klinkt leuk, helaas geen 
ijsvogel gezien. Wel veel zilverreigers, ganzen en meerkoeten. 

Noordeinde is het volgende dorp, en ook 
dit dorpje is er weer een van groene 
huisjes etc. 

Volgens de gids is dit het eindpunt van de 
etappe, maar bij gebrek aan OV, een 
parkeerverbod in het centrum en het feit 
dat er geen boot in de rugzak past zijn er 
weinig mogelijkheden om de etappe hier 
echt te eindigen. 

Noordeinde krijgt in de gids verder geen 
speciale aandacht. Wie op internet zoekt 
krijgt als hoogtepunt van de plaats het 
kerkje “De Vermaning”. Daarnaast staat een 
houten huisje met een heel leuke klokgevel. 
En zo gebeurt het per ongeluk toch dat deze 
hele lelijke kerk wordt gefotografeerd. Na 
het dorp is het weer een tijdje polder. 
Daarna kom je op het voormalige 
Schermereiland, een wat hoger deel tussen 
de Schermer, de Beemster en het 
Starnemeer. Daar ontstonden de dorpjes 

Graft en de Rijp die nu aan elkaar zijn gegroeid 
met een centrale weg die te smal is voor een auto 
en een wandelaar en daarmee niet heel prettig 
om te lopen, al maakt het oer Hollandse uiterlijk 
van de dorpjes veel goed. 

Graft heeft een prachtig stadhuis en een fraaie 
kerkvloer.  
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Die laatste wordt nu als stiltebelevingsplek gebruikt. Ook als je je niet heel stiltebehoeftig 
voelt is het aardig om er even te kijken.  

Het voormalig stadhuis is prachtig met een paar 
schitterende gevels. 

Verder is er her en der aardige kunst te zien, dus 
Graft kan worden bijgeschreven in het lijstje leuke 
dorpjes. 

Dat geldt trouwens ook voor De Rijp. Dit valt 
onder de Beemster die tussen 1607 – 1610 met 
bezielde ondersteuning van J. Azn Leegwater 
werd leeggepompt. Hiervoor waren zo’n 50 
molens nodig. De prestatie werd eeuwen later 
nog bekroond met een prijs, sinds 1999 is het formeel Werelderfgoed van de Unesco.  

De Rijp is iets groter en je kan er onmiddellijk de concurrentie met buren voelen. Zo heeft 
het stadhuis een net effe grotere trap en iets mooiere boogjes in de gevel. En het ligt zowel 

aan een waag als aan een 
vaart. De vaart heeft een 
sluizencomplex binnen het 
dorp waardoor iedereen kan 
zien dat ze het goed onder 
controle hebben. Aan de waag 
ligt ook de kerk die behalve 

een vloer ook wanden en een dak heeft. 

Het beeld van Jan Janszn moet je op je gemak bekijken. Dit was 
een Rijper zeeman (bedenk dat het voor de droogleggingen aan 
zee lag) die is geëindigd in Korea. 
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In het dorp lopen twee straten parallel, waardoor het eenvoudiger is om er te lopen en 
genieten van de houten huisjes langs de vaart. 

En dan blijkt het dorp zelfs een busdienst te hebben. De dienstregeling is helaas zo dat je er 
als wandelaar niets aan hebt. Omdat het droog is wordt de wandeling nog een keer verlengd 
tot de 2e Unesco prijswinnaar uit de regio: het fort Spijkerboor dat is gebouwd tussen 1889 
en 1913 en deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam. Op dit punt kruist de wandeling 
een andere LAW, het Waterliniepad. Lijkt ook leuk om te doen. 

Mocht opvallen dat het Starnemeer verder niet meer is genoemd, dat is in 1643 na veel 
politiek gekonkel drooggelegd, waarbij Oost Graftdijk ontstond. Verder schijnt het echt 
helemaal niets bijzonders te hebben. 

In Spijkerboor eindig je aan het water, dus bel ik Oscar die me oppikt en me terugbrengt 
naar de Schermer waar in Ursem gezelligheid en een bed wacht. 

 

ETAPPE 3: SPIJKERBOOR - ZAANSTAD-’T KALF, 27 JANUARI 2022 

Na een ontbijt waar je niet aan moet 
willen wennen, maar wat wel heel lekker 
is, verlaten Oscar en ik Ursem om in 
Spijkerboor van start te gaan. Dit wordt 
een niet te lange etappe na de 
verlenging van gisteren. Oscar parkeert 
bij het pontje over het Noord-
Hollandskanaal. Het is half negen. Dat is 
niet onbelangrijk om te melden, want 
het pontje heeft een duidelijke 
dienstregeling. In deze tijd van het jaar 
beginnen ze om 10 uur. Er volgt een 
“lange” auto rit om pakweg 100 meter 
op te schuiven. Maar dan staan we ook op de kruising van het Noord-Hollandskanaal en de 
Knollendammervaart. Met een brug om aan de goede kant van de vaart te lopen. Oscar 
wandelt een uurtje mee in de volgende droogmakerij. De Wormer is tussen 1625 en 1666 
drooggelegd. 
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Net als bij de vorige etappe is 
discussie over “droogleggen” 
mogelijk, maar verder is het 
een aardige wandeling door 
deze polder. 

Er zitten wat boerenwinkels in 
de regio, maar daar is de 
romantiek wel verdwenen. In 
plaats van met een pannetje 
een liter melk halen kan je nu 
terecht bij de automaat die 
aan het begin van het erf 
staat. 

Verder val het op dat er best wat wild te zien is, zoals de cavia, sijzen en 
drijfsijzen. 

Wat de laatsten 
betreft: er zijn brand- 
en kolganzen, waarbij 
opvalt dat een brandgans solitair is en zich 
raar gedraagt. Er heerst vogelgriep, dus dat 
is op zijn minst zorgelijk. Van de kleinere 
drijfsijzen zijn er natuurlijk de wilde 
eenden, meerkoeten, futen en kuifeenden. 
Maar ook komt de smient in ‘t zicht. Die 
had ik al gehoord tijdens het wandelen, 

maar nu komen ze pas in beeld (niet dat van de camera) 

Verder valt op dat de ganzen 
massaal de lucht in gaan als er 
een helikopter over komt. 

We passeren Oostknollendam, 
waar de Knollendammer Vaart 
over gaat in de Zaan. Dan 
komen we in Wormer waar je 
het Wormer- en Jisperveld in 
kan. Het is een gebied van 
Natuurmonumenten, ze hebben 
er zelfs een proefboerderij. 
Halverwege het natuurgebied 
nemen Oscar en ik afscheid, hij 
gaat terug naar zijn auto. Wat dat betreft is hij net op tijd, want even later vervaagt de grens 

tussen land en water opnieuw en begint het te 
regenen. Maar het moet gezegd worden, op de 
kaart ziet het er uit als een rare en onnodige extra 
slinger door het gebied, maar het is er absoluut 
prachtig en die modder raken we wel weer kwijt. 
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Langs een absurd bord kom je terug 
in Wormer waar je een stukje langs 
de Zaan moet. Daar moet ik wachten 
voor een sluis waar een oude boot 
wordt geschut die van de Poel naar 
de Zaan gaat. Ik maak een babbel met 
de sluiswachter en zo is het best 
aardig om even rond te kijken. 

Aan de andere kant van de vaart6 kan 
je langs het Bezoekerscentrum De 
Poelboerderij opnieuw het Wormer- 

en Jisperveld in. Alles 
is dicht, maar het 
bezoekerscentrum ziet 
er buiten leuk uit, met 
veel aandacht voor 
bemaling en water.  

Ze beweren dat dit het 
rijkste trekvogelgebied 
van Europa is. Geen 
idee of dat klopt, maar 
zelfs zo midden in de 
winter is er genoeg te 
zien.  

De wandeling gaat 
verder langs de Poel 
en het Zwet, waarna je 
de polder richting Zaandam in gaat.  

 

6 Omdat de tocht vandaag vooral langs weinig bekende plaatsen en wateren gaat is er hier een extra kaartje. 

https://www.bezoekerscentrumpoelboerderij.nl/


TrackVogel, een verslag over het lopen van LAW2 

21 

Hier kan je zien dat het 

water aan de ene kant van 

de weg aanmerkelijk hoger 

staat dan aan de andere.  

In de verte zijn de molens 

van de Zaanse Schans te 

zien. 

Zo moet het er in het 
verleden in het hele gebied 
uitgezien hebben. Ook hier 
zijn de meeste molens 
vervangen door elektrische 
gemalen. 

En het wordt duidelijk dat er nog 
steeds hard gewerkt moet worden 
om “nat” en “droog” op de 
gewenste plaatsen te houden.  

Verder passeer je bij het verlaten 
van Wormer een IJsbaan die wat 
sneu ligt te wachten op serieuze 
vorst. 

 

Aan het eind van de polder kom je bij Zaandam 
’t Kalf, waar je de bus naar de NS kan nemen. 

Terwijl ik op de bus wacht vliegen de laatste 
ganzen langs. 

De bedoeling was de bus naar Zaandam te 
pakken, maar om onduidelijke reden verschijnt na enige tijd Amsterdam CS in beeld. 

Geen punt, daar hebben ze ook treinen richting Utrecht en Tiel. Dus met een laatste blik op 
de Noord-Hollandse wateren, 
deze keer het IJ, begint de reis 
naar huis. 

En omdat de wandelgids 
oproept om veel naar vogels te 
kijken volgt hierna de eerste 
vogelpagina. Met excuses aan 

de ornithologen onder ons       
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ETAPPE 4: HAALDERSBROEK – LANDSMEER, 20 NOVEMBER 2021 

Staat dat richtingbord “bussen” nu op stadion Zaandam? Moet haast wel, maar het viel niet 
op. En zo kan het gebeuren dat je na een verder tamelijk onopmerkelijke rit aan de 
verkeerde kant het station uit loopt. Daardoor mis je de bus, maar verder blijkt het geen 
straf. Het stadhuis is 
modern, evenals de 
gebouwen er om 
heen. Daarbij zijn 
traditionele groene 
Zaanse gevels aan en 
in elkaar geplakt. 
Mooi? Dat is een 
kwestie van smaak. 
Maar in ieder geval 
zeer opmerkelijk en 
een aanrader voor 
iedereen die zich 
graag door 
architectuur laat verbazen. 

Bij het busstation blijkt de bus die ik moet hebben al vertrokken, en de verzamelde 
chauffeurs kennen Haaldersbroek en Schipbeek niet. Als ik het op de kaart laat zien is men 
het er snel over eens welke bus ik moet hebben: die naar de Zaanse Schans, van daar is het 
vijf minuten naar mijn vertrekpunt, gewoon brug over en even door. 

Een chauffeur neemt me mee naar zijn bus: hij zet me er af. Althans, dat is zijn bedoeling. 
Vervolgens weigert het ding nog te starten, maar geen nood, ze zetten met op een andere 
lijn. 

Die man blijkt inmiddels ook ingeseind, en hij zet me zo dicht mogelijk bij de Zaanse Schans 
uit de bus. Daar zijn we eerder geweest, maar zicht op de Zaan met al die molens is niet 
verkeerd. Wel blijkt het vervolgens iets meer dan 3 kilometer voor ik bij Zaandam-’t Kalf 
ben.  

En daarmee komt een leermoment, de gids en de site van Trekvogel geven de naam van een 
openbaar vervoerhalte, en dat heeft meestal weinig betekenis. 
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Daaraan voorbij loop je zo de polder in. Het natuurgebied Jagersveld is een prachtig 
veengebied, 
doorsneden door 
heel veel lange 
sloten. Met 
bruggetjes ga je 
van eiland naar 
eiland en overal 
zie en hoor je 
vogels, waarbij de 
halsbandparkiet 
wel een hele 
bijzondere is. 

Ook is het leuk om 
dit te lopen nadat 
we dit al talloze malen vanuit de auto hebben gezien, maar nooit echt van dichtbij. 

En die auto ging dan over de snelweg (A7), waar de tocht, even na de Jagersplas, ook op uit 
komt. Er is een viaduct waar je onderdoor kan, maar de etappetrack geeft aan dat de route 
aan de andere kant van het viaduct loopt, gescheiden door een drukke spoorlijn met zeer 

stevige hekken. Volgens de kaart steek je zo 
over, maar een verantwoord alternatief om 
aan de andere kant van het spoor te komen 
kan ik niet ontdekken.  
Wel zit er een stevig gat in een hek aan de 
andere kant, waarachter het talud naar de 
snelweg ligt. En daar rijdt.. een fietser. En als 
er een fietser rijdt kan je er ook lopen. 
Eenmaal boven na een klauterpartij blijkt dat 
er een echt fietspad is dat een paar honderd 
meter verderop aansluit op de weg waarover 

ik kwam aanlopen…. Aan de andere kant van het spoor is een vergelijkbare omweg. Maar 
klauteren over een talud 
heb ik nu geoefend, dus al 
snel kan de tocht in het 
veengebied worden 
vervolgd. Dit is het 
Oostzanerveld van 
Staatsbosbeheer. Het is zo 
mogelijk nog 
ontoegankelijker dan het 
eerste stuk. De vraag hoe 
koeien en schapen op de 
verschillende eilandjes 
komen is dan ook heel erg 
voor de hand liggend.  
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Want heel groot zijn die niet, en met 
een beetje enthousiast herkauwen 
moet je zo’n eilandje toch kunnen 
leeg grazen met je kudde. Bij een van 
de bruggetjes komt het antwoord 
langsdrijven. Het is een veeboot waar 
de dieren ingeladen kunnen worden 
om naar een ander eilandje vervoerd 
te worden.  

In de verte zie je de typische groene 
huisjes, schuren en boerderijen liggen 
die zo kenmerken zijn voor dit deel 

van Noord-Holland. 

Na Oostzaan begint de 
grootste bocht van de 
etappe. Na een 
klaphekje dat 
“loslopend vee” 
schreeuwt slinger je het 
Twiske in. Hoewel hier 
een van mijn favoriete 
duikstekken is had ik 
nog niet ervaren om 
hoeveel koeienvlaaien 
en slootjes je heen kan 
draaien, vergezeld van een stevig geluid van watervogels op de achtergrond. En als er een 
dikke koe op de weg staat is er een mooie handleiding: loop er om heen. Dat mag wat 
baggerig zijn, maar het is een risicomijdende uitwijkmanoeuvre. 

Wel even opletten dat je schoenen dan niet te veel onder de modder komen, want de 
bruggetjes in het gebied zijn gemaakt voor wandelaars, en niet voor vee. Dat is vrij 
eenvoudig te realiseren door betonijzer of roosters te gebruiken. Wandelaars moeten dan 
maar zien dat je daar niet uitglijden, waarbij een railinkje soms helpt. 

Maar wat te doen als een pad op het smalste deel van een eilandje, net voor een bruggetje, 
door een kudde is uitgeroepen tot herkauwplaats en de pubers op het pad liggen, waar ze 
worden omgeven door een stel dikbillen die ze in de gaten houden? Dan kom je toch op een 
punt dat je kunt kiezen. Ver terug, of er tussendoor. 

En dus is dit het 
moment om mijn 
waardering uit te 
spreken voor een 
kudde die de voorkeur 
geeft aan het 
herkauwen in plaats 
van het plagen van een 
TrackVogel. 
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Zo 
langzamerhand 
zie ik ook de 
eerste 
medewandelaars. 
Ze zijn te 
onderscheiden in 
route lopers, vaak 
ook LAW’ers en 
Noord-
Hollanders. De 
laatste zijn bijna 
per definitie 
chagrijnige types 

die met een lege blik in de ogen het bestaan van medemensen ontkennen. De echte 
wandelaars groeten altijd, en vaak kan je er een kort praatje mee maken. 

Uiteindelijk kom je van de polder langs de grote plas in het Twiske. Hier ken ik het gebied 
echt goed, en bij gebrek aan enige vorm van restaurant of café wordt dit de plek voor de 
lunch uit de rugzak. 

Alleen als je de plas kent kan 
je volgens mij echt genieten 
van het uitzicht op de 
rietkragen en het water met 
grote groepen dobberende 
watervogels. 

Even voorbij de plas gaat het 
mis. Een naar stalen randje 
na een bruggetje haakt me 
pootje. Samenvattend: wat 
kan een mens goor worden 
van een val in een vochtig 
veengebied. Maar er is geen 
schade, dus in tempo door naar Landsmeer. 9292 geeft hier een routevoorstel waarbij ze 
geen rekening houden met de halte die ik in mijn nabijheid zie. En die gaat gewoon naar 
Amsterdam-Noord, waar ik in de Noord-Zuid lijn van de metro kan. De tocht zit er op. Door 
de bocht met het viaduct in minder meters dan in de omschrijving gemeld. Maar door de 

Zaanse Schans uiteindelijk toch 
weer een behoorlijke wandeling. 
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ETAPPE 5: LANDSMEER - RANDSDORP (SCHELLINGWOUDE), 23 NOVEMBER 2021 

Vandaag zou wel eens de langste etappe van het Trekvogelpad kunnen worden. De gids en 
de locus-app geven mooie verbindingen tussen begin- en eindpunt, maar 9292 en de NS app 
bevestigen dit niet. Sterker nog, er 
zijn aanwijzingen dat het OV in 
2018 is opgeheven. Dus waar ik 
weer terug kan naar de bewoonde 
wereld is een vraag. Nelleke is dit 
weekend in Haaksbergen geweest 
en heeft daar een stukje van het 
einde van het pad gelopen, dus 
het zou zomaar een heel eind 

kunnen zijn       

In ieder geval wordt er eerst een 
stukje afgesneden. Het is nog 
donker en in de bus geven ze 
andere haltes aan dan in de app. Op goed geluk uitstappen blijkt niet helemaal bij de finish 
van vorige keer. Jammer maar helaas, we zullen het er in het ochtendgloren mee moeten 
doen. 

Langs een vaart loop je direct de polder in 
waarbij je al snel langs een oorlogsmonument 
komt. Verder zie je, wat een Amsterdams 
ornitholoog zou noemen “drijfsijzen”. Meer is er 
in de schemer niet van te maken. 

Wel zijn de eerste boerderijen te zien. Er zijn 
twee hoofdtypen. De stolpboerderij, en 
langgerekte waar allerlei functies van het bedrijf 
achter elkaar zijn gebouwd. Voor de eerste 
categorie heb ik nu eenmaal een zwak. 

Via bruggetje loopt het pad naar de 
grens van Landsmeer. En het is een vrij 
harde grens, want je eindigt bij de 
Broekervaart. De route geeft aan dat je 
een stuk naar rechts moet, en daarna 
weer het zelfde stuk (en meer) naar 
links. 

Er zit enige logica in, want de vaart is 
van het serieuze type, waar stevige 
binnenschepen prima in kunnen 
dobberen. Rechtdoor valt daarmee in 
ieder geval af. 
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Maar wel lijkt er een probleem. Naar links ligt héél veel vaart, maar opties om droog naar de 
overkant te komen zijn niet in zicht.  

En laten we wel wezen, mooi spiegelen brengt de andere over niet dichterbij. Als het dan 
ook nog begint te regen wordt wandelen toch wat zeuren. 

Dan blijkt dat er een pontje is. Goed voor anderhalve auto of 40 voetgangers. En een knop 
om te bellen voor het geval de 
veervrouw aan de overkant is 
ingedommeld. Dat bellen blijkt niet 
nodig, er zijn net twee fietsers en een 
klein autootje aan boord gegaan en de 
pont wordt langs twee staalkabels naar 
mijn kant getrokken. Na het afdragen 
van €0,25 gaat de pont blijmoedig vice 
versa heen en weer en wordt de 
overkant deze kant, zodra we daar zijn 
aangeland7. 

Ondertussen vertelt de veervrouw dat de bui er niet had moeten zijn, 
en dat het hierna droog blijft. Ze heeft een ander weerbericht dan ik 

     

Er volgt een niet al te spannende route langs de vaart, die een keer 
wordt onderbroken door een viaduct waar je overheen moet. 

Dat zou via een trap moeten gaan, maar die is met stevige hekken 
afgezet. Hiervoor mijn waardering, zo’n hek biedt prima houvast om 
je tegen de dijk naar boven te hijsen. En zo gaat de tocht zonder veel 
opvallende gebeurtenissen verder tot het gehucht Watergang, 
gelegen in de minstens zo bekende gemeente Waterland. En voor hen 
die het niet kennen even wat gegevens (met dank aan Wikipedia). 

 

7 Met dank aan drs. P 
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Waterland beslaat een gebied van 115,6 vierkante kilometer, waarvan 53,6 km² water. Deze 
cijfers kan je betwisten, in ieder geval in Watergang. Ja, er zijn sloten en vaarten en ja, in het 
water staan zelfs richtingborden waar je heen moet varen of zwemmen om op de gewenste 
bestemming uit te komen. Maar het meeste land is veen, en het veen bestaat ook weer voor 
een groot deel uit water. De grens tussen land en water is dus arbitrair, zeker als je schoen 
vol loopt als je tot je kuit in het veen zakt. Wordt er hier overdreven? Op de volgende pagina 
een paar foto’s. De route die je zompend aflegt wordt bepaald door: 

 Het bruggetje of hekje waar je denkt verder te 
kunnen, 

 Witte paaltjes (zeggen ze, de kleur is even 
arbitrair als tussen water en land),  

 De strook weiland waarvan je denkt dat het de 
hoogste is, 

 De plas waarvan je denkt (hoopt) dat het 
doorwaadbaar is. 

En voor de echte wandelaars: dit deel van de route is 
onderdeel van het wandelpad Varkensland. Het is geen 
klompen maar een laarzenroute. Wie heel gelukkig 
wordt van de beelden en omschrijving: je kan het 
Varkenspad buiten het broedseizoen ook als aparte 
rondwandeling van 10 km lopen. Het is de moeite 
waard maar we adviseren lieslaarzen of droge sokken. 

Men doet grote moeite om het gebied te behouden zoals het is. Er worden sleuven in het 
veen gegraven om het water naar meer water af te voeren en het veen dat wordt 
uitgebaggerd uit de sloten wordt verspreid over het land als mest. Een leuk element om 
tijdens het waden naar te kijken. Daarnaast zijn er op dit moment vrij luidruchtige ganzen, 
eenden en zelfs protesterende blauwe- en zilverreigers. 

Aan de andere kant van het gebied kom je uit bij Broek in Waterland. 

 

Je ziet het al van verre vanuit het veen, ook als, zoals nu, de nevel van het dampende veen 
een deel van het uitzicht belemmert. 

Je kan allerlei opmerkingen maken rond de vraag of het nu Broek in Waterland, of 
Waterland op je Broek is, maar feit is dat je zelfs na lang kloppen een wasmachine nodig 
hebt om waterland uit de broek te krijgen. 

Tijdens het Pieterpad heb ik geleerd dat Winsum het mooiste dorpje van Nederland is. 
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Dat leidt tot de vraag op welke criteria dat is bepaald. En waarom niet Rheeze of Nuth? 

Het zal dan ook niemand 
verbazen dat anderen een eigen 
lijst hebben, waar alle genoemde 
plaatsen niet op voor komen. In 
zo’n lijst vind je Broek in 
Waterland wel, en terecht. Met 
de geschilderde houten huizen en 

de vaarten ziet het er prachtig uit. 

Maar bouwen op veen heeft ook 
nadelen: de ondergrond trilt. Als een 
grote vrachtauto voorbijkomt golft de 
weg, ondanks dat er echt stapvoets 
wordt gereden. De plaats belooft 
allerlei horeca, dus dat belooft wat. 
Maar helaas, alles is dicht en het 
begint weer te regenen. Dus hoe mooi 
het ook is, het verblijf in het plaatsje is 
van korte duur. Dat wordt ook 
gestimuleerd door de volgende 
gebeurtenis. Een man roept naar een 
mede dorpsbewoner: “Hoi Luuk, blijf 
bij met weg! Ik wou even zeggen dat Daan positief is en ik voel me ook niet lekker! Dus blijf 
bij me weg! 

In plaats van door de weilanden kan je nu langs een fietspad naar de volgende plaats, 
waarbij het aardig is om de stallen van Heineken te passeren. De volgende plaats is 

Zuidwoude en net als Broek staat 
er een duidelijk bord naar de 
horeca. Daar stopt de 
overeenkomst niet: ook hier zijn 
ze gewoon gesloten. Maar het lijf 
gaat er niet langer in mee, er 
moet wat gegeten worden. 

Voor Zuidwoude geldt dat het 
ook op de lijst met mooiste 
dorpjes mag, dus eten op een 
bankje (uiteraard langs het 
water) is geen straf, zeker nu het 

https://nos.nl/artikel/2344431-winsum-uitgeroepen-tot-mooiste-dorp-van-nederland
https://www.parkvakanties.nl/blog/algemeen/de-17-mooiste-dorpen-en-kleine-steden-van-nederland/
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volledig droog is. Bovendien 
is er iemand met een 
Porsche. Nu is dat niet iets 
om opgewonden van te 
raken, maar er is een 
professionele fotograaf bij 
om het groene ding mooi op 
de foto te zetten op een 
authentiek ophaalbruggetje.  

Daarbij moet er om de paar 
foto’s worden gekeerd en 
gestoken om de overige 
weggebruikers er langs te 
laten. 

Tegen de tijd dat men tevreden is over het resultaat is de lunch ook op en 
is het mijn beurt om het bruggetje te gebruiken. 

Daarna is het vele kilometers over een rustige verharde weg richting 
Ransdorp. 

De ganzen lijken te beseffen dat ik een Trackvogel ben een geen 
fierljepper. Waar ze in het eerste deel van de wandeling onder veel 
gesnater verdwenen blijven ze nu rustig in het weiland. En zelfs een wezel 
kijkt naar de TrackVogel 

Naast dit beeld zijn er de boerderijen en kampjes van hippies/anarchisten. De laatsten 
hebben een bonte mengeling van schuurtjes, yurds en “campers”. Alles omgeven door een 

bonte verzameling random meuk. Slecht te fotograferen, maar amusant om te bekijken. 

En zo is een kilometer of zes best 
een leuk stuk. Op de weilanden 
staat zoveel water dat het goed is 
om op een echte weg te lopen. 

Bij de boerderijen zie je steeds 
minder stolpen. Maar de “lengte” 
boerderijen zijn ook boeiend. De 
opeenvolgende delen hebben qua 
bouw niets met elkaar te maken, 
anders dan dat ze aan elkaar zitten. 
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In de verte doemt 
de grens van 
Amsterdam op. 
Het eindpunt van 
de tocht lijkt in 
zicht, want de 
hoogbouw langs 
de A10 zie je van 
een hele grote 
afstand. Maar als 
gezegd, openbaar 
vervoer is een 
ding. 

De weg loopt Ransdorp binnen. Dit dorp is trots op het feit dat Rembrandt er graag 
schilderde. Het doet niet onder voor de dorpjes in Waterland. Met één pluspunt: café de 

Zwaan is open. Het is er druk, 
want de ouderensoos zit er 
te kaarten. 

Op de vraag hoe het zit met 
OV is het antwoord dat het 
inderdaad is wegbezuinigd, 
en dat zelfs de belbus niet 
rijdt. Dan kan je of een taxi 
bellen of een paar kilometer 
meer pakken. Eigenlijk valt 
de vermoeidheid mee, dus 
de route wordt gewoon 
vervolgd. Na Ransdorp komt 
al snel Durgerdam in beeld. 

Het blijkt de moeite te zijn om deze bocht te lopen, en niet af te steken. Achter de polder zie 
je het IJsselmeer liggen en “om de hoek” het IJ. Durgerdam is een bijzonder lang lintdorp 
langs het water met houten huisjes en overal één of meer dobberdingen voor de deur. 

 

Van daar is het nog maar een kort stukje naar Schellingwoude, waar om een kwartier de bus 
naar station Muiderpoort in Amsterdam vertrekt. 
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ETAPPE 6: SCHELLINGWOUDE – GAASPERPARK (WEESP), 9 DECEMBER 2021 

We gaan hard richting kortste dag. 
Vanaf station Amstel kan je met 
een bus naar het eindpunt van 
vorige keer. Daar is het om zeven 
uur nog helemaal donker en ook de 
telefoon gaat op zwart: er moet 
een update van het 
routeprogramma worden 
geïnstalleerd. Daarna gaat het via 
de brug naar het Zeeburgereiland, 
langs het Buiten IJ en de havens en 

industrieterreinen. Er staan wat dreigende borden dat er omleidingen zijn voor fietsers en 
wandelaars. Zo langzamerhand begint het duidelijk te worden dat je die niet al te serieus 
moet nemen. En ook nu kan je over een smal randje langs mannen die met groot materieel 
aan het graven zijn. Vriendelijk groeten en je kan er in het donker zo langs.  

Het stuk dat volgt gaat over de 
Diemerzeedijk en is een stuk 
lastiger. De klinkers zijn 
opgevroren en spekglad. Mijn 
wandelschoenen zorgen dat ik 
redelijk stabiel loop, maar wel 
komt de ene na de andere fietser 
langs schuiven. Gelukkig hoeven 
er geen hulpdiensten gebeld te 
worden. 

Verder is het best mooi zo langs 
het water. Er zijn veel reigers en drijfsijzen. 

Via deze weg ga je onder de A10 door. Even later kan je dan via de Nescio wandel- en 
fietsbrug8 naar de overkant. 

Het is een van de langste 
wandel/fietsbruggen in het land, en door 
gemeentelijke kift is het aan zijn vorm 
gekomen: Diemen stond niet toe dat de 
brug daar eindigde. 

Omdat ook de brug spekglad is heb ik 
veel last van hoogtevrees en ben ik blij 
als de route aan de overkant door 
Diemen “gelijkvloers” verder gaat. 

 

8 De brug wordt ook wel de palingbrug genoemd. Helaas mislukken de foto’s in het donker, 
dus hier een van Wikipedia. 
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In eerste instantie is dat 
een flink stuk langs het 
Amsterdam Waal kanaal9. 
Rustig en mooi bij de 
opkomende zon. Je kan 
bewonderend kijken naar 
de enorme 
binnenvaartschepen op 
het kanaal en er is een 
aardige groenstrook 
tussen het kanaal en de 
bebouwing van Diemen. 

Na een tijdje wendt de route zich af van het kanaal en loop je langs een landelijk stuk naar 
de “Stelling van Diemen”. Onder die kreet probeert men een stuk natuur te ontwikkelen dat 
ook dienst kan doen als wandel- en recreatiegebied. 

In dit gebied hoor je regelmatig vogels een klereherrie maken. 
Het zijn de groene 
halsbandparkieten 
die zich inmiddels in 
de randstadparken 
en bosgebieden 
ruim hebben 
gevestigd. 

Een deel van de 
route heet de “Bird Route”. Het begint met een 
groot gebouw dat de naam “House of Bird” heeft 
gekregen en verder staan er bordjes over 
boeiende vogels, zoals de huismus.  

Nu is dit niet voor niets het Trekvogelpad. Dus 
scan ik de QR-code. Je krijgt onmiddellijk de link 
https://birdbrewery.com/birdroute-huismus. Die 
kan je aanklikken, maar je die re-direct direct naar 
Vogelbescherming Nederland. En omdat die 
medeorganisator is van het Trekvogelpad noemen 
we ze een keer. Verder zijn we weinig boeiende 
soorten te zien. Wat reigers en kraaiachtigen, 
maar dan heb je het verder wel gehad. Nu is dat 
niet heel gek, want er worden veel honden 
uitgelaten die de vogels opjagen. Ook aan de 
trackvogel besteden ze meestal aandacht. Helaas 
leert “baasje” ze niet om de poten te vegen als ze 
tegen je opspringen. Dus na iedere LAW kan alles 
in de was. Maar ach, het kan erger. 

 

9 Niet zeuren, wij uit Tiel weten dat het kanaal niet in de Rijn eindigt. 

https://birdbrewery.com/birdroute-huismus
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/huismus
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De stelling van Diemen en het Diemerbos zijn 
voor de oppervlakkige Trackvogel niet van elkaar 
te onderscheiden. Het is een aardig 
landschapspark, aangeduid als het Banjerbossie. 
Met kinderboerderij en verschillende soorten 
drijfsijzen. 

Het bos “eindigt” bij de A9, maar na het 
viaduct en een provinciale weg (en boos 
kijkende kattensticker) kom je uit in het 

gebied van de Gaasperplas. In 1982 is hier de 
Floriade gehouden, daarna is alles weggehaald en 
nu is het recreatiegebied, waar je ook kan duiken. 

Vandaag wordt er echter gewandeld, en het lopen 
van een route valt niet mee. Sterker nog: de 
routebewijzering is héél slecht. Maar heel erg is dat 
niet, want het is in grote trekken helder welke kant 
je uit moet, en de enorme Gaasperplas vormt een 
mooie natuurlijke barrière. 

Officieel ligt de start van deze etappe in Ransdorp, maar omdat OV niet meewerkt is de 
vorige keer al een deel van deze route gelopen. Het eind van de route ligt hier bij de metro 
van de Gaasperplas. Voor de lunch alweer naar huis is ook een beetje zonde van de dag. 

En daarom wordt er nog een paar kilometer aan vast geplakt. Dat gaat via de Gaasperzoom 
en de Hoge Dijk naar Driemond. Een deel van het gebied wordt weer onderhouden door 
grote grazers. 

De kreet “grote grazers” is zeker op zijn plek, maar in tegenstelling tot de dikbillen van het 
Twiske hebben deze het goede fatsoen naast de weg te herkauwen in plaats van er op. 

De weg naar Driemond is een verharde weg langs het riviertje de Gein. De lintbebouwing is 
zeker niet verkeerd, met veel mooie boerderijen, waardoor het een aardig stukje is in de 
richting van de dorpskern. De andere kant van de Gein is een veel drukkere weg, dus dit is 
prima te wandelen. 
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Een verbazing heb ik wel, zo begin 
december verwacht je niet het 
beeld van de foto hiernaast, maar 
ook bij goed kijken blijkt dat er echt 
een imker aan het werk is. 

In Driemond zelf mag je de track 
zelf weer uitvogelen. Het eerste 
stuk is eenvoudig, omdat het langs 
een water gaat dat een stevige 
barrière vormt tegen verkeerd 
lopen.  

Maar in het centrum raak ik het 
spoor totaal bijster. Gelukkig word 
ik geholpen door een vrouw op bakfiets die me ziet speuren. Er is een trap tegen de dijk op, 

en dan langs de provinciale 
weg naar Weesp. De trap 
wordt uiteindelijk wel 
gevonden, al moet ik wel wat 
hekjes nemen voordat de 
treden echt beklommen 
kunnen worden. 

Haar opmerking over het pad 
parallel aan de autoweg 
klopt, wat ze alleen niet 
vertelde is dat die weg ook 
over het Amsterdam – Waal 
kanaal gaat. Het is een smal 
pad, en niet langer glad maar 

hij trilt onder het drukke verkeer, dus heel blij word je er niet onmiddellijk van. 

Maar goed, aan de andere kant 
ligt Weesp en daar komt je langs 
een prachtige molen, die je zeker 
niet wilt missen. 

En er is een station, wat na 27 
kilometer ook wel aantrekkelijk 
is. Het heeft zelfs een huiskamer. 
Met een enorme beheerder die 
direct over de QR code begint, 
maar voor een dubbele espresso 
heb ik dat graag over. 

Toegegeven, de relatie tussen de 
echte etappes van het 
Trekvogelpad en de afstanden die ik loop zijn wat vaag op het moment, maar het was weer 
een prima wandeling en op enig moment loopt het wel weer synchroon. 
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ETAPPE 7-8: WEESP – HILVERSUM, 15 DECEMBER 2021 

De trein heeft een prima 
verbinding tussen Tiel 
Passewaaij en Weesp, al 
moet je in Naarden-Baarn 
overstappen. En zo gebeurt 
het dat de wandeling om 
even na zeven uur in het 
donker in Weesp begint. 

Dat is zeker geen straf: de 
kerstverlichting in de bomen 
in de plaats geeft het geheel 
een bijzondere sfeer. 

Weesp profieleert zich als 
vestingstad, maar met Naarden en Muiden in de buurt is dat lastig. De route zorgt er voor 
dat je langs een enorm fort komt dat duidelijk maakt dat ze wel degelijk zichzelf verstingstad 
mogen noemen. Het torenfort aan de 
Ossenmarkt is enorm massief en ligt op een 
eiland in de Vecht. Verder wordt je verwezen 
naar Fort Uitermeer dat iets stroomopwaarts 
ligt. Met deze wandeling kom je daar niet. 
Eerst loop je nog wel langs de Vecht met veel 
woonboten, maar daarna draai je de polder 
in richting het Naardermeer. De enige mede 
weggebruikers zijn de fietsers, waaronder 
een overmaat aan speed pedelecs die 
mopperend voorbij komen omdat ik te slecht 
zichtbaar ben. Misschien iets om over na te 
denken, al ben ik nog niet onmiddellijk overtuigd dat ik als vuurtoren rond moet gaan lopen. 

Tegen de tijd dat het Naardermeer in zicht komt begint de dag te krieken. Dat is een 
vreemde kreet. Het slaat op het eerste zonlicht, maar wat is dan een “kriek” (anders dan een 

kers). Wat mijn betreft veranderen we 
het, in ieder geval voor vandaag, in het 
“snateren van de dag”. 

De duizenden ganzen en eenden in de 
polder en het Naardermeer worden 
wakker en vieren dat door de vleugels 
te strekken en een rondje te vliegen 
waarmee ze met veel gegak of 
gekwaak aangeven dat ze niet alleen 
vliegen, maar ook wakker zijn. Ook de 
zwanen doen een rondje mee, maar 
die zijn veel zwijgzamer, een 

indrukwekkend “woosh, woosh” van de vleugels is genoeg. Blauwe en zilverreigers zijn niet 
van de ochtendbeesten. Ze verdwijnen mopperend als ik langs kom. 
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De route is nog steeds niet 
geweldig aangegeven en staat 
bol van de aanduidingen 
“alternative route” of “variant”. 
Soms is duidelijk waarom: 
bepaalde stukken zijn in het 
broedseizoen gesloten en op 
anderen mag de viervoeter niet 
mee. Maar vaak zijn de opties 
op zijn mist vaag. Bij het 
Naardermeer lijk je te kunnen 
kiezen uit een geasvalteerde 
weg of een natuurlijk pad. Ik ga 
voor het laatste, waarbij wel de 
vraag blijft hoe “één met de natuur” je wilt worden. Dit zit in deze tijd van het jaar op de 
grens, maar door je pad zorgvuldig te kiezen vorkom je dat de bagger je schoenen in loopt. 

Los van dit ongemak is het absoluut aan te raden de natuurroute te volgen. Je krijgt zicht op 
“Het groote meer” en alle al genomede vogels. Verder zie ik mezen, vlaamse gaaien en een 
grote groene specht en, niet te vergeten, een ree. Kortom een mooie natuurwandeling, met 

ook nog de nodige uitleg van 
Natuurmonumenten 
onderweg. 

Want het Naardermeer is het 
oudste natuurmonument in 
Nederland, in 1906 al 
aangekocht door de 
vereniging die was opgericht 
door Jac. P.Thijsse en Eli 
Heimans. Dat deden ze om te 
voorkomen dat het een 
vuilnisstort put voor 
Amsteram zou worden.  

Ook nu wordt het nog regelmatig bedreigt door plannenmakers en hoor je het verkeer op de 
A1 constant.  

Aan de andere kant van het gebied kom je bij gebouwen van Natuurmonumenten. Hier 
begint de rondwandeling 
rond het meer en kan je 
excursies maken met een 
“fluisterboot”. Belangrijker 
is dat hier ook “Gasterij 
Stadzigt” zit, want een kop 
koffie gaat er zo langzamer 
hand wel in. De site van 
Natuurmonument meldt 
dat Stadzigt helaas van 30 

december tot 15 januari dicht is. Wat ze niet melden is dat die periode nu al is ingegaan      
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Vanaf daar zit je al snel in Naarden en loop je 

door de polder tussen Naarden en Bussem 

door. Je passeert weer een fort, en de wijk de 

Hilversumse Meent. Aan de polder kant is 

weinig bebouwing, deels is dit ook 

natuurgebied. Maar is er een Juffrouw 

Jansen10. Dit gezellige restaurant ligt binnen 

het terrein van een dieren/kinderboerderij en 

een peuterzaal. Het is er gezellig druk en de 

misser bij Stadzigt wordt hier helemaal goedgemaakt. 

Daarna kom je bij Bantam, een cultuurbosgebied dat me onbekend is, terwijl we veel 

door dit gebied hebben 

gezworven. Het is niet heel 

warm, maar de zon is 

inmiddels doorgebroken en 

het is gewoon druk met 

allerlei wandelaars. Het 

vormt ook een “breuk” met 

de route tot nu toe. Het 

lage veengebied hebben 

we gehad, nu is het tijd 

voor het begin van heiden 

en bossen de Utrechtse 

Heuvelrug. 

Het gebied gaat bijna naadloos over in Spaanderswoud. Dat heet een 

natuurreservaat, maar is gewoon een produktiebos met veel berken en beuken, 

hoewel het plan is er weer een 

natuurlijk bos van te maken.  

In 2006 is de Natuurbrug Zanderij 

Crailoo aangelegd, waardoor je in een 

“natuurlijke” omgeving over spoor en 

autoweg kan wandelen naar de 

Bussemer Heide (Westerheide en 

Zuiderheide). Het schijnt dat de brug 

druk wordt gebruikt door allerlei wild 

om van het ene naar het andere 

natuurgebied te komen. 

 

10 Voor de Grammer Nazi’s is een foto als bewijs toegevoegd. 
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In het landschap zie je overal grafheuvels liggen, hoewel niemand van de vele 

wandelaars daar aandacht aan schenkt. Die gaat meer naar de grote en medium 

grazers in het gebied. De wit-grijze Charolais is even voor de natuurbrug al gespot. 

Hier op de heide zijn het vooral de schaapskudde in de verte. Wat dat betreft is het 

ook nooit goed. De schapen had ik graag van wat dichterbij gezien, de grote groep 

Schotse Hooglanders komen voor een deel binnen de aanbevolen 25 meter. 

Wat vooral heel leuk is is de watertoren in de verte. Deze is niet meer in gebruik en 

hoort nu bij een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid. Jaren geleden ben ik 

er met een groep Koreanen voor mijn werk heen geweest en toen bedacht dat we 

hier echt eens moesten gaan wandelen. Toegeven, het is weer niet met Nelleke, maar 

vandag wordt het gebied met heide en zandverstuivingen grondig doorkruist. 

Het laatste stuk gaat door een bosrijk gebied ten noorden van Hilversum. Die stad zie 

je niet, wel hoor je het laatste 

stuk de A1 waar je bijna langs 

loopt. Regelmatig zie je de weg 

door de bomen. In de laatste 

meters van de etappe eindig je 

zelfs onder een viaduct van de 

A1, want daar, bij de 

Annahoeve, is de bushalte voor 

de lijn die je naar het station in 

Hilversum brengt. Mooie 

wandeling vandaag. 
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UTRECHT 

ETAPPE 9: HILVERSUM – LAGE VUURSCHE, 24 DECEMBER 2021 

Vandaag geen getob met OV. Stef pikt me op in 
Lage Vuursche en zet Karin en mij af bij de 
Annahoeve in Hilversum. Met de combi van snel- 
en provinciale wegen is het even tobben voor je 
de juiste bosingang hebt. Daarna is het een 
beetje vochtig, maar verder prima lopen. De 
gidsen en websites zijn sterk in het melden van 
bezienswaardigheden onderweg. Wie daarvoor 
gaat kan deze etappe overslaan. Samenvattend: 
je loopt door het bos en steekt een paar keer het 
spoor over dan kom je in Lage Vuursche. 

 Het enige hoogtepunt volgens de beschrijvingen is Kasteel Groeneveld dat in de 1710 is 
gebouwd als “buitenplaats”, een 
vakantiehuisje voor de extreem rijken. 
Nog uitgebreid in 1760 is dit Rococo 
gebouw prachtig om te bekijken. Nu is 
het eigendoom van Staatsbosbeheer die 
ook de Engelse tuin eromheen 
onderhoudt. Voor mijn werk heb ik er 
binnen eens een workshop gehad en 
Nelleke en ik hebben het gebied een 
keer helemaal doorkruist, dus het biedt 
weinig nieuws. Door de Corona-
lockdown kan je er niet in, maar ze doen 

aan “coffee-to-go”. Daarbij staan er vaten met grote paraplus voor de deur zodat de koffie 
en appeltaart prima weg te werken zijn zonder dat alles verzuipt in de aanzwellende regen. 
Het is vandaag rustig op straat, alleen hier in het kasteelpark lopen wat hondenuitlaters, 
maar ook dat zijn er niet buitensporig veel, waardoor er een gemoedelijke sfeer heerst.  

Als een soort van ervaren wandelaars hebben we een plu onder handbereik, zodat we droog 
verder kunnen richting spoorbaan, 
waar we nu voor de derde keer 
overheen mogen. Deze keer op hoogte 
over een echte fiets/wandelbrug.  

Aan de andere kant lopen we vrij snel 
op tegen iets wat op een zwembad lijkt, 
maar voor we het goed kunnen 
bekijken komt er een vrouw met een 
mopshond langs. Deze heeft, voor zo’n 
klein kreng een verschrikkelijk grote 
bek. Hij krijst het hele bos bij elkaar en 
keft vooral verwensingen in mijn 
richting. Zoals vaker volgen dan “hij is niet van mij” en “dat doet-ie anders nooit”. Dan denk 
je “laten we het luchtig houden” dus ik zeg: “broodje er boven en broodje er onder en je 

https://kasteelgroeneveld.nl/kasteel-en-park/
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merkt er niets meer van”. Volgens Karin was dit goed voor een grote schrikreactie. In ieder 
geval werd blaf-lief in hoog tempo in een andere richting afgevoerd. 

Tijd voor ons om op onderzoek te 
gaan naar iets wat toch wel een 
forse frustratie blijkt. We zijn 
beiden fanatieke zwemmers. En 
we hebben in vakanties en 
weekenden in onze jeugd vele 
weken in deze buurt 
doorgebracht. En altijd zonder 
zwembad. Dat is trouwens niet 
helemaal waar, toen ik een fiets 
en later een brommer had kon ik 
naar zwembad Crailoo in 
Hilversum. Een mooi buitenbad, 

ontworpen door Dudok, dat onder druk van Christelijke fracties de nodige beperkingen 
kreeg en uiteindelijk in 1983 over de kop ging.  

Maar terug naar de wandeling: we staan nu voor Bosbad De Vuursche. Een plek op 
loopafstand van onze Nivon plekken in Lage Vuursche, en het is nooit tot ons doorgedrongen 
dat dit buitenbad bestond. Dit is dus echt een gemiste kans. 

Wandelaars zijn nu op een hand te tellen, 
maar wel crossen er overal fietsers rond. 
Dit zijn de geoefende rijders die op 
anderen letten en zich goed aan de paden 
houden. Door de regen zijn ze 
overwegend in het grijs, en Karin vraagt 
zich af waarom ze niet fatsoenlijk van hun 
fiets af kleumen met dit weer. Onderzoek 
achteraf leert dat er een hele wereld van 
beschermende kleding in allerlei stukken 
en lagen achter de sport verscholen gaat. 
Voor deze Crossfietsers zijn vele opties 
beschikbaar, waarbij “het juiste merk” belangrijk lijkt.  

We zitten aan het begin van het enorme landgoed Pijnenburg. Van daar is het niet heel ver 
naar Lage Vuursche, waar we steeds meer herkennen. 

Karin komt langs de plek waar ze haar 
eerste pony heeft gekocht en uiteraard 
kijken we nog even bij “Ons Honk” en “Het 
Koos Vorrink Huis”. Beiden waren van het 
Nivon, maar het Honk is verkocht en deze 
voormalige varkensstal wordt nu steeds 
verder uitgebouwd tot een luxe 
“barnconversion”.  

Het Vorrinkhuis adverteert nog luid en 
duidelijk dat het van het Nivon is en heeft 

https://dudok.org/1931/10/17/natuurbad-crailo-hlversum-1931/
https://bosbaddevuursche.nl/
https://www.wielrenner.eu/beste-fietskleding/winter/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijnenburg_(landgoed)
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zelfs een groot bord met het 
Trekvogelpad voor de deur 
staan. Daarna is het de 
Koudelaan af tot de Dorpsstraat 
waar de pannenkoeken-
restaurants helaas ook dicht zijn. 
Maar Karin heeft een oplossing.  

We rijden via haar paarden naar 
Putten, waar Stef ons alsnog van 
pannenkoeken voorziet. De 
gidsen mogen het niets 
bijzonders vinden, en het was 
nat, maar wel weer een hele 
leuke etappe! 

  

ETAPPE 10: LAGE VUURSCHE – MAARN, 6 JANUARI 2022 

Gisteren was het bagger weer. Morgen is 
de voorspelling hetzelfde, maar met natte 
sneeuw. De narigheid wordt één dag 
onderbroken, en dus tijd voor etappe 10! 

Om even voor zessen brengt de NS me via 
Utrecht naar Den Dolder, waarna de bus 
het overneemt tot Lage Vuursche. Hier zijn 
de laatste resten van de kerstsfeer te zien. 
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Even buiten het dorp kan je 
het bos in richting 
Buitenplaats Pijnenburg. 
Daarbij wordt het langzaam 
licht, waardoor ik steeds 
minder in overtreding ben. 
Het bos is namelijk vrij 
toegankelijk, maar alleen 
tussen zonsopgang en 
zonsondergang. Het landgoed 
zelf ligt achter een ferm hek 
en koude slotgracht, maar 
zelfs als het wel te 
bezichtigen was: het is nog te 
vroeg. 

Het landgoed eindigt bij de provinciale weg, waar je bij het Spiehuis een sprintje mag 
trekken om het verkeer te ontwijken. Daarna kom je in het natuurmonumentengebied “Op 
Hees”.  

Direct bij de eerste boerderij staat al een bord dat er 
wordt bewaakt met een boerboel. Nu kennen we er maar 
een, Pluisje genaamd. Een lobbes, maar wel een enorme 
lobbes. Echt iets om voor op te passen. In werkelijk komen 
er twee golden retrievers blaffend de hoek om. Ik groet ze 
vriendelijk, en dat is voldoende om ze kwispelend te laten 
vertrekken. Als er elders niet nog een echte boerboel is, is 
deze bewaking te verbeteren. 

Even verderop staat de loslopende broer van de mops uit de vorige etappe te blèren en 
dreigen. Als je zo’n beest een rotschop geeft heet dat dierenmishandeling, maar hij komt 
dicht bij. 

Ondertussen zijn de velden in De Hees berijpt door de vorst en dat is prachtig. Er schiet een 
wolf weg, maar te snel om een foto te maken. En het is bekend: pic’s or it didn’t happen. 

Na een tijdje kom je in Soest, waar je het spoor over gaat richting de Soesterberg. 

Daar kan je kort over zijn: het 
wordt er alleen maar mooier 
op. De wit bevroren heuvels en 
witte heide zijn op zich al 
voldoende aanleiding om te 
gaan wandelen. Zo 
langzamerhand wordt het dan 
ook wat drukker met 
wandelaars en 
hondenuitlaters. Dat is niet 
persé hetzelfde. Een man met 
een bakfiets laat zijn jachthond 
uit. Die springt uit de bakfiets 
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om me van achteren aan te vallen, maar voor ik de rotschop kan oefenen die ik toch al in 
gedachte had schreeuwt de bakfietser de duinen bij elkaar.  

De blaf laat zich beperkt 
afleiden. Even verderop 
hoor je anderen 
schreeuwen dat het 
beest op moet zouten, 
waarbij hij op de hielen 
wordt gezeten door een 
krijsende bakfietser. 
Maar los van dit 
evenement: mooie, 
rustige omgeving waarbij 
je alleen maar gelukkig 
kan zijn met het besluit in 
de winter te gaan lopen.  

Aan de rand van 
Soesterberg gaat de route door de Paltz. Hier zit het Arts Centre van Herman van Veen. Toch 
iets om te onhouden, want je schijnt het een paar dagen per week te kunnen bezoeken. 
Helaas, dit is er niet een van. 

Toen we jong waren was Soesterberg vooral (uitsluitend?) de vliegbasis waar we graag 
gingen kijken als er werd geoefend met straaljagers. Je mag dan pacifist en milieubewust 
zijn, maar het was een leuk en vooral luidruchtig kijkspel. De basis al jaren weg en de route 
gaat over het enorme terrein dat vroeger was afgezet door verzameld prikkeldraad, 
elektrische afzetting en waakhonden zonder achtervolgende bakfietsen. Samenvattend: je 
liet het betreden van het gebied wel uit je hoofd! 

Nu gaat het trekvogelpad over het terrein, waar nu het Nationaal Militair Museum is 
gevestigd. Vandaag is het 
corona-pot-dicht, maar we 
zijn er al eens geweest dus 
dat is niet zo erg, al moet 
worden gezegd dat het 
een meer dan uitstekend 
museum is. Lollig is dat 
D’66 er aan het 
fotograferen is. Het blijkt 
dat Hans Vijlbrief op de 
foto wordt gezet. 

Verder is het een “zee van 
asphalt en beton”. Die is 
niet van mezelf, maar van 
een van te 
informatieborden. Los van groot en indrukwekkend is het spul vandaag ook nog eens 
spekglad, zodat je er schuivelend en glijdend over moet. 
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De andere kant van het vliegveld is direkt de ingang van het plaatsje Soesterberg, dat in alles 
ademt dat het een oude militaire plaats is.  

Dat gevechtvliegers en officieren niet slecht 
werden betaald mag bekend zijn, en er staat 
nogal wat poenerig vastgoed waar je helemaal 
langs mag voordat je de A28 bereikt. 

Zelfs de speeltuintjes bestaan uit luchtmacht 
speelgoed, of verwijzen er naar. Maar ach, met 

een beetje Photoshop is het net echt       

Bij het oversteken van de snelweg zie je 
nogmaals hoe koud het is.  

De laatste tijd hebben we een paar 
keer gekeken naar het Tv-
programma Tiny Houses. Leuk 
knutselprogramma, waarbij een 
regelmatig genegeerde vraag is 
waar de nieuwe eigenaar het 
bouwsel laat. Recent was er een 
opname op een terrein met dit 
soort huisjes, en dat zag er allemaal 
even duurzaam en verantwoord uit. 

De wandeling gaat er nu aan de 
zijkant langs, en dat levert meer het 
beeld van een concentratiekamp 
op. Twee prikkeldraad hekken 
achter elkaar met prikkeldraad van de onvriendelijkste soort. En borden die waarschuwen 
voor loslopende bijt-blaf.  

Het programma blijft 
aardig, maar zo er al 
enige charme van Tiny 
wonen uitging is dat nu 
wel weg voor me. 

Daarna neemt het bos de 
omgeving weer over en 
gaat de route richting de 
pyramide van Austerlitz. 

Als eerste is er Landgoed 
de Wallenberg, eind 18e 
eeuw gevormd rond een 

boerderij die hier door een Fransman is neergezet. Er omheen werd een wal aangelegd om 
de zandverstuivingen van Soesterberg tegen te houden. Alleen de 14 m diepe punt van de 
voormalige boerderij is nog terug te vinden. 
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De routeaanduiding wordt nu steeds vager. Op enig moment geef ik het op en besluit op de 
kaart naar de pyramide te lopen. Daarbij loop ik op tegen andere wandelaars die ook 
letterlijk het spoor bijster zijn. 

Zodra ik voor mezelf ben 
begonnen mag ik nadenken 
over de vraag of ik de route 
zoek, of de route mij. Want 
onmiddellijk nadat het 
officiële pad is verlaten 
staan er keurige aanduiding 
richting de pyramide . Even 
daarvoor is er nog een 
bijzonder fenomeen te 
zien. Op TV hadden ze het 
wel eens over “ijsharen” 
een vorm van verdamping 
vanuit rottend hout dat bij 
de juiste luchtvochtigheid 
en temperatuur ontstaat. Echt zo’n uitzending waarbij je je verbaast over de enorme 
schoonheid, maar waarbij de conclusie toch is dat dit voor andere mensen bestaat. 

En zowaar: vandaag is het te vinden en nog vrij uitgebreid ook. 

  

De pyramide had ik in november nog bekeken tijdens een wandeling rond Zeist, maar in een 
verslag als dit mag het niet ontbreken. 

Het verhaal van de pyramide is bijzonder. Wat moet een leger van veroveraars als de slag is 
gewonnen? Je kan de locals wat onderdrukken, maar als je echt hebt gewonnen gaat dat ook 
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vervelen. In die situatie zat de 
Franse generaal De Marmont toen 
hij in 1804 in midden Nederland 
zat onder de Frans-Nederlandse 
koning Lodewijk Napoleon. Zijn 
opmerkelijke oplossing was dat hij 
de manschappen schepjes gaf en 
het bevel om maar een heuveltje 
te scheppen in de vorm van een 
Egyptische pyramide . Zo gezegd, 
zo gedaan. Een houten obelisk er 
op en binnen een maand hadden 
ze een leuk object. Daarna volgde 
200 jaar van verval en restauratie. De houten obelisk heeft het helemaal afgelegd, en de 
heuvel is een paar meter gekrompen, maar staat het er nu, met een nieuwe stenen obelisk, 
toch weer lollig bij. 

Het meest aantrekkelijke van de onmiddellijke omgeving is voor mij de koffie in het nabij 
gelegen restaurant, maar helaas, 
dat is dicht. 

Het is al eerder gezegd, de begin- 
en eindpunten van deze LAW zijn 
niet geweldig gekozen. Zo ligt de 
formele start van deze etappe 
“ergens” in Pijnenburg en de 
finish hier “ergens” bij de 
pyramide. Dat schiet niet op, dus 
rekken we de etappe nog wat op: 
gewoon doorlopen naar Maarn. 
Daar is weer een vage bocht voor, 
maar even nadat je de provinciale 
weg over bent vindt de route je 

wel weer en is het een aardige wandeling naar het station. 

Dit is het gebied van “De Treek – 
Henschoten”. 

Het bos, met verschillende 
luidruchtige spechten, is op zich al 
voldoende smoes om te gaan 
wandelen, en het bevat een ook 
nog opmerkelijk gebouwtje uit 
1840: de koepel van Stoop. 
Mevrouw Stoop was dol op de 
heide, die toen nog terrein 
bedekkend was. Manlief bedacht 
dat een aardig theehuisje hier wel 
op zijn plaats zou zijn. 
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Wel, dat is het niet, want het detoneerd volledig in de omgeving, maar als het maar oud 
genoeg is gaan we het vanzelf waarderen. Vooralsnog is het met de argumenten “oud, 
architectonisch verantwoord en koddig” op de lijst van rijksmonumenten gezet. 

De natuur op zich is mooier, al is het, nu het dooit, wel een 
enorme modderbende.  

Neemt niet we dat er bijvoorbeeld op de bomen mooie 
paddenstoelen te zien zijn.  

En tot slot zijn er een aantal kabouters die aan de tuin zijn 
ontsnapt. Die horen er net zo min als de Koepel van Stoop, 
maar sinds het Pieterpad is er nu eenmaal een zwak voor 
vrij levende kabouters.  

In Maarn is weinig opmerkelijks 
of het zou de Boerboel moeten 
zijn die veel herrie maakt om 
aan te geven dat het zijn tuin is. 

Als ik hem groet met een kop 
alsof ik zijn broer ken blijft hij 
kwispelend achter. Maar voor 

alles zekerheid blijf ik wel bij het hek vandaan. 

Het station in Maarn ken ik nog van de tijd dat ik werkte. Als het verkeer weer eens samen 
met de NS vast zat was het een oplossing om naar Maarn te rijden en vanaf daar de trein te 
nemen. Ik loop er in een rechte lijn heen. Nieuw is de overstap in Vaartsche Rijn waardoor je 
snel weer thuis bent. 

ETAPPE 11 & 12: MAARN – AMERONGEN, 10 JANUARI 2022 

De dag begint met het pontje naar 
Amerongen en daar parkeren bij het 
kasteel. Amerongen ligt, 
samenvattend, op de schop. Aanleg 
van de glasvezel wordt aangegrepen 
om direct zeer veel achterstallig 
onderhoud in het dorp aan te pakken. 
Op de parkeerplaats staat een grote 
verzameling “werkverkeer” en hangen 
veel rood witte linten. Onder het 
motto “je weet maar nooit” maak ik 
een babbel met de werklieden. Ze vertellen me vriendelijk waar de auto kan staan zonder 
het risico te lopen dat-ie onder het asfalt eindigt. Niet veel later zit ik in de bus naar Doorn. 
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In Doorn is het een half uur wachten, maar die 
tijd wordt besteed aan het doen van wat 
inkopen bij AH en het bekijken van het fraaie 
dorpsplein met een oude kerk en wat beelden. 
Als de bus vertrekt zie ik dat ik in de schemering 
een beeld van een zittende man heb weten te 
missen. 

Aan het eind van de vorige etappe was de route- 
aanduiding weer waardeloos. Op de kaart is te 
zien dat er nog een extra bochtje is, dus valt de 
keuze op uitstaphalte Poortse bos in Maarn. 

Evenals in Amerongen is men hier, in 
natuurgebied “De Koeheuvels”, bezig met 
groot onderhoud. De foto toont aan dat 
daar wel argumenten voor zijn. Er wordt 
dan ook aangeraden weg te blijven. De 
ervaring tot nu is dat, als je te veel eerbied 
voor borden en hekken hebt, je beter in 
bed kan blijven. En dus wordt de route 
blijmoedig vervolgd. Dat blijkt een goede 
keuze. Het ziet er misschien niet zo uit, 
maar er is redelijk om de plassen en bagger 
heen te werken. Daarnaast is de routeaanduiding tot in de bebouwde kom voortreffelijk. Het 
begint met bos, maar gaat al snel over in heide & zandverstuiving. 

Behalve het dempen van de wandelpaden is men hier ook bezig met het herstel van de 
oorspronkelijke natuur, en dat blijkt wel het thema van de dag. En een voortzetting van wat 
in de vorige etappe al is opgevallen: vroeger was dit één groot heidegebied. 

Wie iets wil weten van “het natuurlijk landschap” moet absoluut een keer naar Naturalis in 
Leiden waar een informatief beeld van Nederland na de ijstijd is gebouwd. Ook toen was het 
land een delta, maar bij gebrek aan dijken stroomde alles in elkaar over, waarbij de Kromme 
Rijn de hoofdstroom was, maar bij hoge waterstand stond het hele “grote rivierengebied” 
blank. De Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe lagen hoger met veel zandgronden. Dat gebied 
was in de laatste ijstijd voornamelijk toendra. Daarna is het eeuwen heide, zand en bos 
geweest. Aan bos is het meeste te verdienen, en dus is de heide langzaam omgezet in 
productiebos. Wil je de heide behouden dan zal je er actief beheer op los moeten laten. Een 
schaapskudde en loslopende runderen kunnen daar deel van uitmaken zoals je tijdens het 
L.A.Wandelen al snel merkt. Daarnaast werken er veel vrijwilligers in het gebied om jonge 
boompjes te verwijderen en elders opnieuw te planten. 

Kortom, je kan de bocht door de Koeheuvels afsnijden, op weg naar het station, maar je mist 
wat! 
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Het dorp zelf is weinig boeiend. Een paar dure lanen waaronder de Raadhuislaan. Die laatste 
gaat onder het spoor en de A12 door en langs het oude raadhuis om te eindigen in het bos. 

Het is deel van het Utrechts Landschap/Huis te 
Maarn. Een mooi bos, en ons niet onbekend. 
Zo kom je langs de Helenaheuvel, waar we in 
2018/19 al hebben gewandeld en gegeten. 
Helaas is het restaurant nu dicht.  

Dit stuk met zand en heide wordt beheerd door 
Natuurmonumenten. Die zetten schapen in, 
maar dat is vandaag niet te zien. 

Uiteindelijk leidt een stuk bos je naar en door 
Doorn, en langs een school die 
voor het eerst sinds de 
lockdown weer open is wat 
met veel herrie wordt gevierd. 

Daarna kom je op een 
dorpsplein dat er toch wel 

verdacht bekend uit ziet       

Op het plein staat nog steeds 
een beeld van een zittende 
man. En zo wordt na Gorter 
Simon Vestdijk de tweede 
schrijver in dit verhaal. 
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Een permanente afweging tijdens deze 
wandelingen is hoe ver je gaat met het 
bekijken van wat je onderweg tegen komt. 
De gids houdt niet meer op over Huis 
Doorn waar Kaiser Wilhelm, de laatste 
Duitse keizer, zijn laatste decennia in 
ballingschap doorbracht. Zijn favoriete 
tijdverdrijf schijnt het hakken van hout 
geweest te zijn. Daar was hij goed in, dus er 
staan weinig bomen op het terrein volgens 
de omschrijvingen. Dat laatste kunnen we 
onderschrijven, want we zijn er van de zomer uitgebreid geweest. Nu zit het hek potdicht, 
dus een beslissing over al dan niet bezoeken wordt voor me genomen. 

Na Doorn volgt een stuk bos dat 
strontvervelend is omdat je over asfalt 
tussen hekken loopt. 

Gelukkig is het geen lang stuk en na de 
militaire basis loop je het gebied van de 
Kromme Rijn in. 

Dit is polderlandschap waar zo’n 1000 tot 
1500 jaar geleden, als gezegd, de Kromme 
Rijn de belangrijkste rivier van het land 
was die bij Wijk bij Duurstede noordelijk 

afboog richting de stad Utrecht. Het gevolg was dat het hele gebied een groot moeras was. 

In 1122 werd de rivier afgedamd. Door geulen te graven was men in staat het moeras verder 
te ontwateren. De sloten, maar ook de geulen in het land zijn nog steeds goed te zien. De 
grootste vaart in dit systeem is 
de Langbroekerwetering. Maar 
wat te doen als je wel goede 
weidegrond hebt? Juist, 
iedereen er af schoppen en een 
kasteel neerzetten voor het 
geval ze terug komen. Tussen 
1150 en 1300 zijn er een reeks 
neergezet. De wandeling loopt 
voor een deel op met het Gerrit 
Achterberg klompenpad dat van 
Doorn naar Wijk bij Duurstede 
loopt. Samenwerkende partijen 
hebben er de nodige 
informatieborden neergezet, waardoor je best het een en ander kan lezen over een aantal 
van deze kastelen (en niets over een reeks anderen). Het is een hele aardige manier om iets 
over het gebied te weten te komen. En omdat het weer eens tijd wordt voor een fotopagina 
hier de reeks kastelen tijdens de hele etappe. 

  

https://klompenpaden.nl/klompenpad/gerrit-achterbergpad/
https://klompenpaden.nl/klompenpad/gerrit-achterbergpad/
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Wie meer wil weten over de kastelen moet maar even los gaan op internet. Voor de eersten 
in beeld komen moet je nog door de kern van Langbroek. Mooie oude kerk, pleintje met 

oude huizen maar het blijft 
een vraag waarom ze dit nu 
“de brink” noemen. Maar wie 
weet hielden ze hier in de 
middeleeuwen bij hoog water 
de geiten. 

Dan nog iets over enkele 
kastelen. Lunenburg en 
Walenburg hebben nog een 
echte middeleeuwse toren. 
Sandenburg is gebouwd rond 
1390 en de Sandenburgjes 
wonen er nog steeds. Eind 
19e eeuw vond de graaf dat 
het sombere gebouw wel 

eens opgeleukt mocht worden en heeft er de huidige suikertaart van gemaakt. Om het 
wandelend publiek niet te dicht op de ramen te hebben gaat de route net voor het kasteel 
een weiland in, zodat er tussen de zitkamer en het volk nu een grasveld, een haag, een 
gracht, nog een grasveld, een hekje, een weg en dan het weiland zit.  

Niets te beroerd om door de bagger 
te gaan, maar ergens moet je een 
grens trekken, dus hier loop ik 
principieel recht door. Verder zijn ze 
niet helemaal vies van wat 
bijverdiensten: je kan trouwen in 
het tuinhuisje11. En ze kennen de 
fiscale en subsidie voordelen van 

openstelling. Een stuk verderop passeer je het prachtige 
oude poortgebouw met de brug over de sloot. Even daarna 
kan je via een smal bruggetje het terrein op. 

Het is, maar dat is overal op dit moment, een baggerbende.  

Als je dat negeert is het een prima stuk van de wandeling 
door bos en langs weilanden. Verder moet ze worden 
nagegeven dat ze je waarschuwen voor gevaren, en deze 
keer niet alleen de eikenprocessierups. 

 

11 De Orangerie 
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Langbroek ligt in zijn geheel in de provincie Utrecht. De boerderijen zijn ook veelal heel oud 
en daarbij komt het Utrechtse sterk tot uiting. De luiken zijn bijna allemaal in het rood-wit 

van de provinciekleuren 
geschilderd. 

Er is vandaag weinig wild 
te zien, een paar reeën 
en een buizerd zijn het 
meest opmerkelijk, naast 
de gebruikelijke Vlaamse 
gaaien en spechten. 

Dan volgt er rond 
Darthuizen een heel eind 
asfalt, tot je bij Kasteel 
Broekhuizen komt. Deze 
ridderhofstad stamt uit 
het eind van de 14e 
eeuw, maar ook hier 

vond de eigenaar het op een goed moment “lilluk”12 en er brak een keer een stevige brand 
uit, er is dus niets meer origineel. Eind 18e eeuw wordt het eigendom van de familie 
Nellesteyn die naast het 
vervangen van alles wat 
inmiddels weer “lilluk” was 
een fraaie tuin liet aanleggen. 
Na financieel getouwtrek zit er 
nu een restaurant en hotel in 
en wordt het park door 
Staatsbosbeheer hersteld. In 
het prachtige weer is het een 
genoegen door het park te 
wandelen en zelfs even een 
pauze te houden. 

Inmiddels is het een stuk 
drukker met wandelaars. Dat 
komt ook omdat je nu oploopt 
met het Overlangbroeksepad, 
een volgend klompenpad. 

Buiten het landgoed gaat dat pad een andere kant uit en kom je weer door een landgoed 
van de familie den Treek – Henschoten, in 1807 gekocht door Willem Hendrik de Beaufort en 
inmiddels eigendom van 600 van zijn nazaten. 

Je verlaat het gebied via een loopplank, en mag daarna een paar kilometer langs een 
volgende asfaltweg, tot je bij landgoed Kolland komt. Dit gebied ligt tussen de 
Amerongerwetering en de Lek. Oostelijk kan je met dit weer prachtige de heuvelrug zien 
liggen. Minstens zo fraai is het uitzicht over de uiterwaarden. 

 

12 ©Delicatesther 

https://klompenpaden.nl/klompenpad/overlangbroeksepad/
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Maar daar kan je maar kort van genieten, want een paar honderd meter verder ga je parallel 
terug aan de weg waarover je gekomen bent, nu het landgoed Zuylestein in. 

De geschiedenis van dit terrein gaat terug naar de 14e eeuw. Een van de eigenaren was 
Frederik-Hendrik van Oranje, waarna het over ging in een bastaard lijn. In WOII is het plat 
gegooid door de geallieerden omdat de Duitsers er (net even niet) zaten. 

Over het terrein komen we het 3e klompenpad van vandaag tegen, het Cotlandenpad. 
Verder is het er een enorme puinhoop. De storm van het afgelopen jaar heeft veel bomen 
omvergeblazen en men werkt met veel vrijwilligers aan herstelonderhoud, ook om het 
geheel meer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Onder andere door aanpassing 
van de vijver. 

Op het 
Trekvogelpad zijn 
we al schapen en 
runderen 
tegengekomen om 
te werken aan 
natuurbehoud. 
Hier op het 
landgoed gebruikt 
met ook 
bosvarkens om de 
ondergrond 
schoon te houden. 
Daarvoor hebben 
ze een mini-ras, de Bentheimer varkens.  

https://klompenpaden.nl/klompenpad/cotlandenpad/
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Die zijn niet alleen smakelijk, maar ook heel efficiënt in het schoonhouden van de 
ondergrond. Er is ook nog een tweede ras, maar dat wroet vandaag niet langs het LAW. 

Vanuit dit landgoed is het nog maar een klein stukje naar de auto in Amerongen. 

De oude kern is best mooi, met een 
molen, kerk maar vooral met een paar 
oude tabaksschuren die nu zijn 
omgebouwd tot woningen. 

Op het eind wacht me nog een 
verrassing. De weg naar het kasteel van 
Amerongen, die me vanochtend naar 
een parkeerplaats leidde, is inmiddels 
afgezet met een ferm hek met 
daarachter veel rollend materieel van de 
afdeling wegwerkzaamheden. Toch blijft 
deze weg de kortste afstand tussen mij 
en de auto. Door de ongelukkige begin- 

en eindpunten heb ik vandaag ruim 27 kilometer gelopen, dus het is mooi zo. 

Nu zit er een opening in het hek waar ik 
me met wat moeite langs weet te 
wurmen. Een stuk verderop kom ik bij 
een tweede hek met twee mannen met 
oranje hesjes en bijpassende 
veiligheidshelmen. Ik leg onmiddellijk 
uit dat ze me die ochtend een 
parkeerplaats hebben gewezen en dat, 
met grote bewondering voor hun inzet 
bij de hekplaatsing, ik die nu toch op 
kom halen. 

Daar hebben ze alle begrip voor en ze 
wijzen me onmiddellijk waar ik het dorp 
uit kan.  

De werkzaamheden hebben voldoende indruk gemaakt om niet opnieuw de strijd met het 
Amerongense wegonderhoud aan te 
gaan, dus even later staat de auto op 
het pontje van Elst naar Ingen. 

En van daar ben je zo thuis. 

Nog wel even een ander onderwerp. 
Bij dit Trekvogelpad dien je volgens 
de gids naar vogels te kijken. Op de 
volgende pagina wordt weer 
aangetoond dat deze taak serieus 
wordt genomen tijdens het 
wandelen. Volgende keer naar het 
zuidelijkste punt van de route. 
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ETAPPE 13: AMERONGEN – RHENEN, 17 JANUARI 2022 

Bij de etappe van vandaag is 
Karin weer mijn wandelmaatje. 
We ontmoeten elkaar in Rhenen 
en gaan dan met onze auto naar 
Amerongen. Het hek van de 
vorige etappe is er nog, evenals 
het zwaar materieel. Maar nu 
ben ik gewaarschuwd, dus de 
auto wordt veilig weggezet. 

De start is bij kasteel 
Amerongen, dat uit de 13e eeuw 
stamt. Verder geldt hetzelfde als 
bij Zuylestein en Broekhuizen: dankzij stelselmatig veroveren (Fransen en Duitsers), 
platbranden, verbouwingen en vernieuwingen is er niets meer origineel. De laatste 
verbouwing in de eerste helft van de vorige eeuw is gebeurd onder leiding van de architect 
Cuypers.  

Het is natuurlijk mooi als je graaf bent met zo’n landgoed, maar soms zit het tegen. Zo 
bedacht de regering na 1918 dat het huis groot genoeg was voor een paar extra gasten, 
waarna Kaiser Wilhelm een logeerbed kreeg tot hij een huisje in Doorn wist te bemachtigen. 

In 1977 is het door de erfgenamen verkocht aan een stichting, en is nu een toeristische 
topattractie. De foto laat wel zien waarom. 

Verder hebben we direct een keuzemoment. Bij de start van de route is een “variant”. We 
kunnen langs de provinciale weg sjouwen, maar ook via de uiterwaarden naar de heuvelrug. 

https://www.kasteelamerongen.nl/?gclid=CjwKCAiAlfqOBhAeEiwAYi43F1z966iKhuvzyXCYBxBpzRYisGI1aUF7d859V2Lg582SqYagZRFV7RoC7gUQAvD_BwE
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We kiezen voor de uiterwaardenvariant en krijgen daar geen spijt van. Nog voor we het dorp 
uit zijn hebben we al puttertjes gezien, maar langs de rijn vliegt nog veel meer: reigers, 
aalscholvers en verschillende typen ganzen.  

De meeste aandacht wordt getrokken door de Galloways die hier het gebied kort moeten 
houden. De stieren willen laten zien wie de sterkste is door de koppen tegen elkaar te 
knallen, terwijl de koeien loeiend rond hobbelen. Normaal heb je weinig last van deze 
natuurlijke grasmaaiers, maar nu zijn we toch blij dat we door een slootje van de kudde 
worden gescheiden. 

Bovendien hebben we toch wel onze 
uitdaging. Wie zich afvraagt waarom rivierklei 
vaak wordt aangeduid als “moddervette 
rivierklei” 
raden we aan 
de variant eens 
te lopen. Maar 
uiteindelijk 
maken vogels, 
de loeiende 

koeien en het uitzicht op de uiterwaarden en rivier het tot een 
aantekkelijke variant. Je verlaat de bagger bij de molen in Elst. 

Formeel het begin/eind van de etappe, maar omdat het weer 
zo’n Nergenshuizen buiten plek (oke, er staat een oude 
steenfabriek) is, ben ik tevreden met deze keuze. 

Even voorbij de molen steek je de provinciale weg over en kan 
je de stuwwal op en daarmee de bossen in. Door de ondergrond is binnen een paar honderd 
meter de meerderheid van de vette klei van de schoenen afgelopen en blijft er alleen een 
diep doorleefd uiterlijk op ze achter. 

Prattenburg is het eerste landgoed dat je passeert. Het is een mooi golvend gebied met 
verschillende grafheuvels. En er staat een monument voor een gevechtsvliegtuig dat hier in 
WOII is neergestort. Als je aan LAW doet valt op dat er heel wat zijn neergestort zo door het 
land. 

We komen een medewandelaar tegen die net door heeft wat LAW is, en hij is net lid 

geworden van het Nivon. We kunnen hem bijpraten over hun huizen en routes       

https://www.prattenburg.nl/
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Verder is het opmerkelijk dat de 
heuvels vrij kaal zijn en er veel 
boomstronken staan. Op de site van het 
landgoed staat dat ze hout moeten 
verkopen om het hoofd boven water te 
kunnen houden. 

Of dit het resultaat is, of dat er een plan 
achter steekt is niet te achterhalen. 

Daarna kom je op de landgoed 
Dikkenberg. Hier wordt duidelijk minder 
gehakt.  

De heuvelrug bestaat uit zandgrond, en uiteraard zijn er dan mensen die (grote) emmertjes 
mee willen nemen. Kwintelooijen is het 
sterkste voorbeeld. Nelleke en ik hebben 
hier al een aantal keren gelopen en ook 
Karin kent het gebied goed. De route 
probeert ons buiten het zicht van de 
zandafgraving te houden, maar daar tuinen 
we niet in. We lunchen op wat 
boomstammetjes en lopen dan om, zodat 
we toch even kunnen kijken in de 
kuilbodem die 50 meter lager ligt. 

Via de rand van de afgraving gaat de route verder richting Rhenen. Een aardig punt is de 
Leemkuil. Karin stuitert op haar snufferd, dus een mooi punt voor een pauze. In de omgeving 
daarvan valt op dat er meerdere grote deksels liggen. Wat speurwerk laat zien dat het 
deksels zijn van de waterwinning. 

Niet veel later loop je Rhenen 
binnen. Misschien niet het meest 
boeiende deel van de tocht, maar 
we zijn allang tevreden dat we 
met de weiden, bos en 
zandgronden vandaag alweer een 
aantal verschillende landschappen 
hebben gehad met goed weer. 
Zicht op de rivier, de Cuneratoren 
en een het oude centrum zijn best 
lollig. Wie van bloedige heiligen-
verhalen houdt moet St. Cunera 
trouwens maar eens opzoeken. 

Opmerkelijk is een noodkerk. 
Deze is na WOII in gebruik genomen, maar werd overbodig nadat de oorlogsschade was 
hersteld. Nu heet het “De zingende snaar”, uw winkel voor harpen en toebehoren. 

De wandeling eindigt met een korte bocht onder de brug langs de Rijn, parallel aan het 
klompen-marspad. En Rhenen is wel zo leuk dat de volgend pagina er aan gewijd is! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cunera_van_Rhenen
https://klompenpaden.nl/klompenpad/marspad/
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GELDERLAND 

ETAPPE 14: GREBBENBERG – EDE, 1 JANUARI 2022 

Het plan was het nieuwe jaar te beginnen met etappe 10, maar bij gebrek aan OV is de keuze 
gevallen op de etappe van de Grebbeberg naar Ede. En omdat start en stopplaatsen iets 

mysterieus hebben eindigt de wandeling vandaag met het eind van de vorige etappe       

De start is rond half negen op de 
parkeerplaats van het Militair 
Ereveld in Rhenen. Daar mag je 
vanaf zonsopkomst op. Een 
eenzame politieauto draait ook 
de parkeerplaats op, maar omdat 
er duidelijk sprake is van 
ochtendgloren komen ze niet 
verder dan uiterst vriendelijk 
zwaaien. 

Nelleke en ik wandelen hier vaak 
dus de start kent weinig 
geheimen. Ik kijk even op het 

ereveld en wandel daarna rechts langs de begraafplaats het bos in. Daarbij kom je langs de 
gerestaureerde loopgraaf. Het is altijd even slikken als ik bedenk dat mijn vader hier heeft 
gevochten in WOII. 

Daarna is het oostelijk van de stuwwal 
aflopen en de bocht nemen de polder 
in. Het eerste stuk is langs het riviertje 
de Grift. Er staat een LAW sticker 
geplakt, maar in feite loop ik alweer op 
de GPX in de Locus app. Een tweede 
bordje geeft aan dat dit ook het Grift- 
en Graftenpad is, dus hoe je het ook 
keert. Dit is een wandelgebied. Evenals 
bij de ochtendwandeling langs het 
Naardermeer zijn het vooral de eenden, 
waterhoentjes en ganzen die van zich laten horen. Het lijkt dat ze elkaar vertellen dat het 

massaal genegeerde vuurwerkverbod van 
gisterenavond nu echt voorbij is. 

Verder word ik wel vrolijk van een bord met de 
waarschuwing voor gladheid i.v.m. loslopende 
schapen, die voor de beweiding worden ingezet. 

Verder is het doodstil. Een enkele wandelaar loopt 
over de weg in de verte, maar het ziet er naar uit 
dat Nederland nog aan het bijkomen is van de 
oliebollen en de Bohemian Rhapsody. 

https://klompenpaden.nl/klompenpad/grift-en-graftenpad/
https://klompenpaden.nl/klompenpad/grift-en-graftenpad/
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Daar kan je niet anders dan begrip voor hebben, maar de volgende foto laat wel zien dat de 
zonsopkomst vandaag meer dan de moeite waard is. 

 

Na een tijd langs het water gelopen te hebben kom je bij een brug die duidelijk maakt waar 
je loopt. Dat is namelijk langs het Valleikanaal. Dat kent niemand, daarom staat er in 
duidelijke tekst (voorheen De Grift) onder. De verandering heeft geen invloed op het 
Griftpark in Utrecht gehad en ook het klompenpad zal waarschijnlijk niet snel worden 
omgedoopt in het Voorheen De Grift en Graftenpad. 

De weg draait de 
Binnenveldse 
Hooilanden in. Het 
Gebied staat 
grotendeels onder 
water met daar in 
en boven 
honderden vogels, 
waarbij je in ieder 
geval deze drie 
zwanen niet over 
het hoofd kan zien. 

Dat zelfde geldt 
voor een zevental gefossiliseerde eiken die rechtop zijn gezet. In het verder vlakke 
landschap, waar je alleen in de verte de Utrechtse stuwwal en de hoogbouw van 
Wageningen ziet, kan je ze niet missen. Met een uitstekend bord met een toelichting over de 
fossilisatie en het weetje dat een Lodewijk zijn slaapkamer er mee heeft laten betimmeren 



TrackVogel, een verslag over het lopen van LAW2 

66 

omdat het mooi, hard, zeldzaam en vooral onbetaalbaar was, is het een fraai monument zo 
midden in de weilanden. 

Een nadeel van een 
vlak graslandschap is 
dat er weinig paaltjes 
zijn op de route op aan 
gegeven kan worden. 

Ergens tussen de 
weilanden ga je over 
van de Binnenveldse 
Hooilanden naar 
landgoed Lieskamp. Die 
hebben een oplossing 
bedacht door zelf 
paaltjes te slaan.  

Er is daar zelfs nog een officieel bordje op de foto gezet  

Of ik de rest heb gemist weet ik niet, 
maar na verloop van tijd duiken de 
bordjes van het Harsloërpad weer op, 
maar ontbreken de LAW aanwijzingen. 

De voornaamste vraag die dan naar boven komt is of dit een 
leuke wandeling is en ten tweede of die op termijn in Ede 
eindigt. 
Om met het eerste te beginnen: het is een fantastische tocht. 
Daarbij helpt het ongetwijfeld dat dit de warmste jaarwisseling 
in ons land is sinds het weer wordt bijgehouden, waarbij het ook 
nog droog is. 
Maar los daarvan zie ik hazen, reeën, fazanten en reigers. 
In een weiland stuift er zelfs een groep kieviten op. De beheerders hebben het voor 
bezoekers makkelijk gemaakt om ze te spotten met lange plankieren in het natte gebied. 

Met de camera is het succes veel minder. Van links naar rechts de genoemde soorten, met 
uitzondering van de kieviet. Op dat punt vertrouw ik ook mijn ogen niet. Mijn moeder was 
altijd door het dolle heen als ze in het voorjaar de eerste kieviet zag en ook wij weten niet 
beter dan dat het een trekvogel is. Aan de rand van het weiland zie ik een vogelaar. In het 
verleden heb ik geleerd dat je voor deze soort moet oppassen, zeker als je door een gebied 
loopt dat zij willen bekijken. Dat compenseer ik met een behoorlijke botheid: als ik op het 
pad blijf moet je je hoofd houden. Omdat het 1 januari is wil ik het jaar goed beginnen, en 
dus groet ik vriendelijk. Op de vraag of het wil lukken krijg ik een onderdrukt “grumph”. 
Zeker in deze omgeving laat ik me niet zo makkelijk uit het veld slaan, dus ik merk op dat ik 

https://klompenpaden.nl/klompenpad/harsloerpad/
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de kievieten niet had verwacht. De vogelaar verandert van het ene op andere moment in 
een spraakzaam typ. Hij kan over zijn hobby praten en dus weet ik nu alles over kievieten die 
in dit natuurgebeid alleen vertrekken als het erg sneeuwt. In alle andere gevallen is er 
voldoende te eten. Het betoog wordt gevolgd door allerlei roofvogels die ik niet heb gezien, 
maar gelukkig kan ik een buizerd en een torenvalk melden. 

Eerlijkheid gebiedt verder te zeggen dat de reeën mij dan weer zijn aangewezen door een 
volgende natuurliefhebber. Mag ik de foto gebruiken om te demonstreren dat ze niet echt 
opvielen? 

Op mijn beurt geef ik het weer door aan de volgende man met verrekijker. Die kijkt me eerst 
aan met een blik van de 
aggresieve vogelaar, maar 
bedenkt dan dat ik serieus 
ben. Het blijkt een local die 
alle reeën uit de buurt bij 
naam kent en me uitlegt 
welke route ze door de 
weilanden nemen en hoe 
groot de groepen zijn. Als 
hij merkt dat het een stevig 
roedel is vervolgd ook hij als 
blij mens zijn route.  

Ik doe hetzelfde en slaag er 
in een aardige foto van 
lakenvelders te nemen. Om de een of andere reden zijn de foto’s van dit ras op het 
Pieterpad mislukt. 

Tot slot, ik ben nog steeds bezig met mijn betoog dat het een fantastische wandeling is, bel 
ik Nelleke. Zij legt me uit dat het niets is, want ze kan met track & trace zien dat ik in de 
Kraats ben, en ze weet van kinds af aan: Dat is niets!!! 

Het is een moment om terug te kijken op je jeugd. Mijn schoonouders hadden een duidelijk 
beeld van natuur. Natuur betaat uit bossen en bergen, zo mogelijk in combinatie. Weiden 
zijn leuk als het alpenweiden zijn, maar verder is het boerengrond en heb je er niets te 
zoeken. Recent hebben we in de nabij gelegen Blauwe Kamer gewandeld en toen ook al 

geconcludeerd dat de 
werkelijkheid complexer is 
dan “Grebbeberg = bos = 
mooi” “Blauwe kamer = plat = 
niet de moeite”. Kortom we 
hebben een leuke plek om 
nog eens te gaan kijken.  

Naast “is het mooi” was het 
tweede punt of je op deze 
manier in Ede uit komt. Wel, 
je moet over wat plankjes en 
door wat weilanden, maar de 
GPX laat zien dat je in de 
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juiste richting loopt, en dat het voornaamste obstakel de A12 is. Dat je daarbij het 
Harsloërpad loopt is een detail, we 
gaan in de juiste richting.  

Even buiten Hoekelum verschijnen 
de rood-witte pijlen en die sturen je 
door een poenerig deel van 
Bennekom naar een brug over de 
A12. Via de Edese kant van de 
snelweg naar de Edeseweg. Daar 
ligt landgoed Hoekelum, wat het 
formele eindpunt van deze etappe 
is. 

De organisatie van het 
Trekvogelpad heeft zich 
gerealiseerd dat de gemiddelde wandelaar weinig heeft aan die wetenschap. Je kan er geen 
auto kwijt, de meeste LAW’ers zijn toch aangewezen op openbaar vervoer. En in 
tegenstelling tot de momenten waarop je ze nodig hebt, is er hier voorzien in een sticker. 

“In tegenstelling tot”, want doordat de paal naast een groot richtingbord met “station” staat 
hadden ze dit kunnen laten. 

De extra 1,6 kilometer zijn niet vervelend. Langs de weg 

is het pand van de CTGB waar ik ooit 
nog eens geadviseerd heb; je ziet de 
Reehorst, waar iedereen in mijn 
omgeving wel eens is geweest, en een 
enorme bouwput tegenover het 
roemruchte Oranjestӕte. 

Roemrucht omdat we er een reeks rellen met “het bestuur van de bewonersvereniging” 
achter de rug hebben. Vooral in de periode dat we deeleigenaar van een van de 
appartementen waren.  

Nu kan je alleen nog 
constateren dat het 
er prachtig bij ligt in 
het zonnetje van deze 
eerste dag van het 
jaar. Met een 
belabberd uitzicht, 

dat dan weer wel       
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Onmiddellijk er achter ligt het station Ede-Wageningen, waar al een bus op me staat 

te wachten. Op naar Wageningen! 

Niet dat ik hier meer te doen heb dan 
overstappen, maar Nelleke is er geboren en 
dus verdient de plaats een bijzondere 
vermelding. 

Ook de bus naar Rhenen staat op me te 
wachten en na de hartelijke nieuwjaarswens 
van de chauffeur zijn we in no-time op weg 
naar het station van Rhenen. 

Het is een overwogen keuze om hier uit te 
stappen. De vorige etappe eindigt niet hier, 

maar bij het militair ereveld, wat alleen handig is als je een auto bij je hebt. Dus loop ik naar 
de Rijn. 

 
Vanaf deze plek kan je prachtig de stuwwal van 
heuvelrug zien liggen. De route loopt langs de 
nieuwbouw en gaat dan de Grebbeberg op. De 
trappen zijn een paar jaar geleden gerestaureerd. 

Daar zijn ze niet minder steil van geworden, maar 
eenmaal boven mag je nog een behoorlijk rondje 
uithijgen voor je bij de overgang naar de 
parkeerplaats staat. In het bos is het erg druk, en de 
parkeerplaats is overvol. Auto’s staan in de berm en 

op het gras geparkeerd. En dus is de 
conclusie dat het goed was om 
vanochtend vroeg te starten. 

Met een laatste blik op het ereveld 
maak ik plaats voor een volgende 
parkeerder. De conclusie kan alleen 
zijn dat dit een prima start van het 
jaar was. Ondanks dat het allemaal 
bekend was. 
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ETAPPE 15: EDE – OTTERLOO, 7 FEBRUARI 2022 

Twee schrijvers hebben we nu gehad, 

vandaag komt nummer drie: Jos van 

Manen Pieters. Niet dat er een beeld 

van haar in Ede staat, maar wel het huis 

Sans Rancune waar ze decennia heeft 

gewoond. Het ligt dicht bij de uitgang 

van station Ede-Wageningen, waar de 

start van vandaag is, want ik ben met de 

trein. Daarna is het langs Oranjestӕte, 

waar zij haar laatste jaren sleet, naar 

Landgoed Hoekelum. Tijdens de vorige etappe ben ik er langs gemarcheerd op weg naar de 

bus, Het heeft toen weinig indruk gemaakt. 

Nu de route door het landgoed gaat in 

plaats van er langs valt op dat het toch 

nog bekend is, met rode en blauwe 

wandelroutes. Hier hebben we in de 

’70 jaren vanuit “Sans Racune” een 

aantal keren gewandeld. Nelleke weet 

me zelfs nog de foto’s te laten zien die 

we er hebben gemaakt. De eerste met 

een spiegelreflexcamera. 

Het is een leuke wandeling door een 

open loofbos met greppels, heuvels, bruggetjes en hier en daar oude bouwsels.  

Bij het Horabos komt een waakblaf 

met veel herrie naar buiten 

stormen. Terzijde: is het wel eens 

opgevallen hoeveel borden er 

hangen met aanwijzingen voor de 

hond, en hoe weinig we daar mee 

doen? In dit geval is het geloei van 

een labrador. En die zijn medium 

groot, luid en verder best 

vriendelijk. Ik spreek hem dan ook 

vriendelijk toe en leg uit dat 

kwispelen niet echt werkt als je indruk probeert te maken. De hond is blij met wat 

aanspraak, duwt een natte neus in mijn hand en loopt vrolijk met me mee. Op de 

achtergrond, diep achter het hek krijst een vrouw dat Labrador mee moet, maar die heeft 

het vooralsnog met mij veel te veel naar zijn zin. Dus om te helpen roep ik maar dat Blaf 
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buiten het hek is. Het roepen gaat over in paniek. Een goed gesprek met Blaf helpt. 

Langzaam sjokt-ie terug naar baasje…. 

Hierna gaat de route een tijd 
parallel aan de snelweg A12 en 
het spoor. Toch is het niet 
vervelend, er zit voldoende 
natuur tussen. Maar pas als je 
bij de Sysselt en de 
Buunderkamp het bos in gaat 
wordt het echt serieus natuur, 
die over gaat in de Ginkelse 
Heide. 

Ook in de winter is het 
prachtig, met veel witte, kale 
berkenbomen. 

Hier mogen de militairen buitenspelen. Want in WOII hebben hier de grote luchtlandingen 
plaatsgevonden, dus 
moeten wij er blijven 
oefenen. Uiteraard 
struikel je hier over de 
monumenten en 
herdenkingstekens. 

Deze maakt de meeste 
indruk. Naast het 
monument staat de 
schaapskooi. Die is 
meestal leeg omdat de 
schapen aan 
heideonderhoud doen. 
Vandaag tref ik het 
bijzonder: ze zijn thuis. 

Nu hebben ze gelijk. Het is droog en zonnig, maar er staat een harde, koude wind. En dan 
mag je een natuurlijke wollen 
jas hebben, met elkaar in een 
schuur is altijd warmer. 

Vervolgens mag je de 
Verlengde Arnhemseweg over 
en verlaat je de grote lege 
vlakte van de Ginkelse heide.  

Aan de andere kant van de weg 
draai je langs wat restaurants 
en een bungalowpark opnieuw 
de bossen in. Je loopt daar 
gelijk met het Kreelsepad 

https://klompenpaden.nl/klompenpad/kreelsepad/
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Voor die tijd moet er nog even 
iets worden gedaan aan het 
ornithologisch aspect van de 
wandeling. Juffrouw Tok biedt 
hiervoor ruim mogelijkheden. 
Eenmaal in de bossen maken 
spechten zich erg druk, maar ik 
krijg ze niet in beeld.  

De Noord-Ginkel is sterker 
begroeid dan de zuidkant. 

Ook hier veel open terein met 
de nodige loofbomen. 

Als snel stuit je op een hek. Meestal is dat slecht voor het looptempo en/of het uitzicht, 
maar deze keer zijn er 
ruim voldoende 
klaphekjes, 
overstappunten en 
wildroosters aangebracht 
om redelijk ongestoord 
te kunnen lopen. Je komt 
dan in het gebied van de 
Planken Wambuis, wat 
gewoon doodskist is. 
Voor mij was het 
eigenlijk altijd “een afslag 
in de buurt van 
Papendal”. Het blijkt dat 
het gebied na 1536 vier 
eeuwen in bezit bleef van van Pallandt van Roosendael. Het omvatte landbouw- en 
stuifzandgrond, een kasteel (Roosendael), een minidorp (Mossel) en een kroeg. En 
waarschijnlijk meerdere kroegen, maar de Houten of Planken Wambuis wordt al sinds eind 
18e eeuw genoemd. Zoals bij alles: ver- en herbouw was aan de orde van de dag, maar er 
bleef steeds een kroeg. Toen de belastingdienst uiteindelijk het kapitaal van de van 

Pallandtjes in handen kreeg, 
en neef Frederik de muziek in 
ging met zijn Nina, is het hele 
gebied laat in de vorige eeuw 
in bezit gerkomen van 
Natuurmonumenten. 

Los van de kunst in de vorm 
van grote stenen die her en 
der in het gebied zijn 
neergelegd doet 
Natuurmonumenten vooral 
waar het goed in is: het 

beheert de natuur. Dat betekent dat er veel niet toegankelijk is om het wild een kans te 
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geven, maar ook dat het er verder 
prachtig uit ziet. Dat beheer gebeurt 
met alles wat je op onschulige 
bomen los kan laten. Maar ook met 
grote grazers. In dit geval zijn het 
twee soorten. Allereerst Spaanse 
runderen, die zo te zien direct 
afstammen van de runderen die 
Spanjaarden zo graag doodprikken, en daarnaast de nodige paarden. De eersten houden zich 
keurig aan de 25 meter die wordt geadviseerd op de borden. 

De paarden houden niet van betongrazen, maar dat is ook het enige wat ze van het pad 
houdt. Ze komen zo dichtbij dat zelfs de schapen versteend staan te kijken. Gelukkig is het 
gras van voldoende kwaliteit om verder geen acht op me te slaan en kan ik door naar 
Mossel. Nelleke heeft verteld dat ze in haar jeugd hier 
van zandheuvels holde en door een waterplas waadde. 
Als ik verder naar de omgeving kijk kan ik me dat goed 
voorstellen, maar niet dat er ergens mosselen zijn. 
Wat zoeken op internet bevestigd dat. Vanaf de late 
middeleeuwen waren hier boerderijtjes, waarvan de 

daken werden bedekt met mos. 

Kijk en dat kan je wel veelvuldig in de 
bossen in de omgeving zien. 

Het gebied voorbij Mossel is prachtig en 
er zijn voldoende aanknopingspunten 
om hier nog eens samen te gaan 
wandelen. 
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Mossel is, zoals alle 
horeca op maandag 
dicht, zodat er direct 
doorgelopen kan worden 
naar de finish. Wel zijn 
er nog wat zaken om 
onderweg naar te kijken. 
Zo is er een wildscherm, 
waar een boswachter 
rondhangt om te zien 
dat je het wild niet 
verstoort. En een mooi 
leeg veld waar je wild 
zou mogen verwachten, 
want er zijn voldoende 
sporen van wilde zwijnen en herten. 

 In dit gebied zijn ook weer een aantal grafheuvels, en heeft de 
kunstenaar Adri Verhoeven zich verder heeft mogen uitleven met 
zijn stenen. Je zou bijna zijn hele route willen lopen… 

Vervolgens is er het Mosselse zand, een groot stuk met 
zandverstuivingen. Je moet even van de route om het echt te 
bekijken, maar dat is zeker aan te raden. In feite gaat het om een 
paar stukken tussen Mossel en Otterlo. Nelleke en mijn 
schoonouders gingen hier vroeger heen om een dagje “naar het 
strand” te gaan, want er is ook een klein meertje. Dat is in de 
30’er jaren uitgegraven in het kader van de arbeidsverschaffing. 
Op de kaart van mijn Locus app wordt dit aangeduid als “Tiny 
Houses”. Die zijn we in etappe 10 al tegen gekomen. Dit blijkt iets 

heel anders. Het is een volwassen bungalowpark, waarvan sommige vakantiehuisjes weinig 
onder doen voor ons 
huis. Het park heeft het 
meertje inmiddels 
omsingeld en er een hek 
omheen geplaatst om 
strandgangers buiten te 
houden. Inmiddels loopt 
de route parallel met een 
volgend klompenpad, 
het Eeskooterpad. Het 
laatste stuk is vooral 
aardig als je naar de kant 
van de weg kijkt waar 
het bungalowpark niet is. 

Zo kom je in Otterlo en 
ben je eigenlijk al bezig aan de volgende etappe, maar mijn route gaat met OV via Arnhem 
naar huis. O ja, en over die honden: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adri_Verhoeven
https://klompenpaden.nl/klompenpad/eeskooterpad/
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ETAPPE 16: OTTERLO – HOENDERLOO, 17 FEBRUARI 2022 

Code Geel. Ze zijn er vlot mee 

tegenwoordig, maar buiten 

liggen de plastic containers 

omgevallen op straat, dus 

“wat wind” valt niet te 

ontkennen. Na kort overleg 

besluiten we gewoon te gaan 

waarna ik in de striemende 

regen naar Hoenderloo rijd. 

Daar staat Karin en ook het 

bord met de melding dat het 

Trekvogelpad en Otterlo 9 km 

“die kant” uit zijn.  

Tegen de tijd dat de auto in Otterlo 

geparkeerd staat is het zonnig, met een 

stevige wind. Mijn trotse nieuwe 

wandelnetspeld legt het in alle opzichten af 

tegen de reclame voor “dat andere pad”. 

Maar op de Hoge Veluwe zelf kom je de 

klompenpaden niet tegen. Sterker nog we 

komen vrijwel niemand tegen en worden bij 

het loket gewaarschuwd dat 

het in ons National Park nog 

niet helemaal netjes aan kant is 

gemaakt. Maar de bladblazer 

doet op een vrij stompzinnige 

manier zijn best daar 

verandering in te brengen. 

De dieren lijken het weerbericht ook gevolgd te hebben. 

Code geel is aanleiding om te verdwijnen in een hol of 

achter een boom. Los van een paar vogels zien we alleen 

een hert, en zelfs dat heeft een veilig heenkomen gezocht. 

Verder is het vandaag fantastisch wandelen. We kennen de 

Hoge Veluwe best goed, en al hebben we het nog nooit 

wandelend van de ene naar de andere kant gedaan, is het 

allemaal even herkenbaar. Probleem, dankzij die code geel, 

is dat niemand anders gelooft dat het vandaag echt zo mooi is. 
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Ik bel naar Nelleke om te vertellen dat we niet 

wegwaaien en Karin wil op de foto met 

duidelijk herkenbare blauwe lucht en zon. Nu 

nog afwachten of iemand bedenkt dat de 

foto’s op een ander moment zijn gemaakt. 

Aan de andere kant: grijs worden kan hier 

helpen. 

Verder is er opmerkelijk weinig te melden. 

We eten en drinken wat bij het 

bezoekerscentrum, waar het personeel 

duidelijk slecht geschoold is, en door de 

keuken in de maling wordt genomen. Zo 

komt hij ons vertellen dat de verse jus nog 

niet klaar is, maar nu wordt geperst. Wij 

informeren maar even of de kok sterk is. Dat 

blijkt het geval en dus geven we aan alle 

vertrouwen te hebben. 

Opmerkelijk zijn wel de pony’s op bijgaande foto. Voor Karin verontrustend, want Heugemer 

pony’s kent ze als expert niet. Nu blijkt 

dat in de Maastrichtse wijk 

Heugemerveld In 2007 op tien plaatsen 

in de wijk "betonnies" geplaatst, 

betonnen pony's dus, een kunstwerk 

van Tom Claassen. Een jaar later kreeg 

de Hoge Veluwe er ook twee. 

Na 15,7 kilometer staan we weer bij de 

auto van Karin. De wind begint aan te 

wakkeren. Vandaag heeft niet veel 

verhaal opgeleverd, maar wel een van 

de mooiste etappes van het Trekvogelpad met veel plezier. 



TrackVogel, een verslag over het lopen van LAW2 

78 

  



TrackVogel, een verslag over het lopen van LAW2 

79 

ETAPPE 17: HOENDERLOO – LOENEN, 3 FEBRUARI 2022 

Met de auto naar Loenen en met de bus naar Hoenderloo lijkt een plan. 9292 maakt het 

waarschijnlijk dat “Bruisbeek” dan de voorkeurshalte is. Dus overmoedig wordt Bruisbeek 

ingegeven in de VW routeplanner. En het kan niet ontkend worden, we stranden op een weg 

die Bruisbeek wordt genoemd, doodlopend en verder verboden. In 9292 lijkt nu de 

verstandige keuze: vanaf huidige locatie naar Hoenderloo. De app knippert niet eens met het 

scherm, onmiddellijk krijg ik een halte in…. Eerbeek voorgeschoteld. Nu worden alle apps 

ingeschakeld die in potentie kunnen 

bijdragen. Er is een halte langs de N786. 

Dat ingeven in de VW routeplanner lijkt 

een vrijgeleide voor een rit naar Dieren. 

Maar na wat inzoomen in Google Maps 

lijkt het Hattingerf niet alleen een zinnige 

locatie, maar ook nog iets met 

parkeerplaatsen. Als zodanig wordt VW 

verteld dat ik daar heen wil. Welk accent ik 

ook probeer, het kreng weigert het te 

herkennen. Uiteindelijk ga ik voor de 

Reuweg. Toch dicht bij de N786, en ik kan zomaar de auto kwijt. De bushalte is op 

spuugafstand. “Bruiswater” staat er met trotste letters op. Naar Hoenderloo is het dan nog 

maar 12 km met de auto. OV vindt dat je de 

schoonheid van de Veluwe moet 

bewonderen en maakt er 27 km van door 

via Apeldoorn te rijden. Ooit eens gewerkt, 

dus niet onaardig, maar dan moet de 

wandeling nog beginnen. Vandaag starten 

we dus iets later      

Die start gaat langs de ingang Hoenderloo 

van de Hoge Veluwe waar de kaartverkoper 

direct in de houding gaat om een ticket te verkopen, maar hij zwaait vriendelijk als ik 

aangeef dat mijn wandeling de andere 

kant uit gaat. 

Het eerste deel loopt parallel aan het 

Plaggenstekerspad, en is volkomen 

afgerasterd. Ergens moet je langs een 

café-restaurant met een houten 

everzwijn, een mythisch dier waarvan 

sommige beweren dat het echt bestaat. 

Ik kom niet verder dan de caféhond die 

https://klompenpaden.nl/klompenpad/plaggenstekerspad/
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lang blèrt dat hij de omgeving vrij houdt van anderen.  

Ik moet er langs, en omdat alles is afgezet 

kan je niet uitwijken. Als ik dichterbij kom 

besluit hij dat een hondgemeen mogelijk 

schade oplevert en verdwijnt hij zomaar 

kwispelend. Met een afnemende 

hoeveelheid hek loop je het dorp uit. Een 

bord geeft aan dat de natuur hier “de 

Veluwe” heet. 

De wandeling gaat verder langs 

Beekbergen en de campings daar. In de 2e helft van 

de ’70’er jaren zaten mijn ouders er regelmatig. 

Maar daar herken ik niets meer van. Wel worden de 

bossen steeds aardiger om in te wandelen. Na de 

A50 kom je in Waterwingebied Schalterberg. 

Volgens de gids is dit de hoogste berg van de 

Veluwe. Nu is daar er wel wat op af te dingen. Noem 

het bijvoorbeeld eens een berg in de nabijheid van 

een Zwitser. Dan kan je de AED direct van de muur 

trekken      . Maar binnen het gebied staat een bord “Reeënberg”. Aan de voet van deze 

berg staat een bankje. Goed voor de lunch en om over het gras- en heideveld naar de top 

van deze berg te kijken. Er wordt hard aan gewerkt om het productiebos om te zetten in een 

natuurlijk gemengd 

loofbos. Het terrein is door 

dit alles heel open en je kan 

mooi om je heen kijken. 

Teleurstellend: er is geen 

ree te zien. Maar heel 

bevredigend, vijf minuten 

na de lunch kijk je diep in 

het dal      . Vandaag is er 

bijna niemand onderweg, 

alleen op de top zitten 

twee wandelaars te 

lunchen, gewapend met 

stafkaarten en kennis van de omgeving. Ze wijzen me op de juiste route: van de top naar 

beneden. Zelf was ik er niet opgekomen!!! 

De wandeling gaat verder door een mooie golvende omgeving met veel kleine stuifheuvels.  
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De wandeling volgt nu de route van het Loenense Enkenpad en gaat langs de volgende top. 

Het heet nu de 

Vrijenberg en dat heeft 

een riviertje, de 

Vrijenbergspreng. 

Zoals zo vaak in bergen 

kolkt zo’n rivier naar 

beneden, vaak in 

spectaculaire 

watervallen. Het zal 

niemand dan ook 

verbazen dat in de 

hoogste bergen van 

Nederland (buiten Limburg) de grootste waterval ligt. Deze befaamde Loense waterval heeft 

een verval van 15 meter. Nu zijn wij een volk van watermanagement, dus een woeste rivier 

is mooi, en een waterval prachtig, maar wij bepalen de loop. Dus is er een fraaie kademuur 

van 20 cm. en zijn er comfortabele trappen langs de spreng. 

Vandaag is de rivier wel heel erg tam. De waterval sijpelt, in plaats van dat hij zich naar 

beneden stort. Bij de voet van het spektakel hangt een aankondiging van het 

waterleidingbedrijf. De betonnen bak en de kademuurtjes waarin de spreng de van de 

nazaten van Ir. Lely mag 

stromen is niet geheel wel en 

onderworpen aan groot 

onderhoud. En dus mag er 

minder water door de rivier. 

Diep onder de indruk van het 

natuurgeweld van vandaag 

wandel ik Loenen in, langs 

Shada Shiva Dam, “het” boeddhistisch centrum van Gelderland. 

Nu hebben we mooie boeddhistische tempels gezien tijdens 

onze reizen in China, Japan en Singapore, dus ook hier moet 

even gekeken worden. De allure van het geheel is mooi passend 

bij de stijl van de waterval: klein en onopmerkelijk. 

Dus binnen de kortste keren eindigt de tocht van vandaag in het 

centrum van Loenen. De auto staat te wachten. 

https://klompenpaden.nl/klompenpad/loenense-enkenpad/
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ETAPPE 18: LOENEN – WICHMOND – VORDEN, 28 FEBRUARI 2022 

 
Het mag duidelijk zijn, het wordt lente, ook al ligt het ijs nog op de sloten. Waar de eerste 
etappe de paddenstoelen het thema waren zijn nu in de prachtige zon overal 
voorjaarsbloeiers en terugkerende vogels te zien. En omdat dit verhaal de ondertitel “de 
wintergast” heeft wordt het tijd de laatste etappes te lopen. 
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Daarvoor moet je eerst het OV 
overwinnen. De bus die me naar 
het eindpunt van de vorige 
etappe, halte Bruisbeek te 
Loenen, moet brengen staat in 
Apeldoorn niet bij de aangegeven 
halte. En dat nadat de trein niet 
reed volgens de aangegeven 
dienstregeling. 

Uiteindelijk blijkt de bus bij een 
andere halte te staan. Dus voor 

alle zekerheid toch maar even vragen of hij naar Loenen gaat. “Loenen? Geen idee waar dat 
is. Welke halte?”. Bruisbeek is me na de vorige keer bijgebleven. Helaas, kent hij ook niet, of 
ik het kan laten zien. Inmiddels heb ik de telefoon in de aanslag. Nee, Bruisbeek blijft 
onbekend, maar hij heeft inmiddels gezien dat hij naar Loenen rijdt… 

Het is best een aardige rit, dus tijd om uit te zoeken wat het juiste punt is om uit te stappen. 
Het blijkt even voor Loenen te zijn. Helaas, de stopknoppen werken niet, of de chauffeur let 
niet op, mijn poging om te stoppen faalt in ieder 
geval jammerlijk. 

Als ik mijn verbijstering te boven ben een het op 
een krijsen wil zetten stop de bus alsnog. Bij 
halte Bruisbeek. 

Behalve lente is het ook tijd voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. De dorpen die 
vandaag en morgen gepasseerd worden zitten 
dan ook dichtgeplakt met posters, waarbij vooral 
Gemeentebelangen overal hoog scoort.  

In de tijd dat de oorlog in Oekraïne alles overheerst is het ook zaak op leuke kleine dingen te 
blijven letten. Zo staat in Loenen een rijtje beeldjes met dasjes. De haakster staat 

enthousiast te zwaaien als ik er een 

foto van maak. En er volgt meer       

De route begint met, richting Eerbeek, 
een einde parallel te lopen aan het 
Loenense Enkenpad. Langs weilanden 
die wit zijn van de rijp en door open 
bos. 

In Eerbeek loop je direct tegen het 
tweede klompenpad op: het 
Eerbeeckse Beekpad. 

Eerbeek heeft ook het Huis te Eerbeek, een landgoed uit de middeleeuwen, al zie je dat er 
door de verbouwingen in de 19e eeuw niet meer vanaf. Er omheen ligt een parklandschap 
met vijver en fontein. Het is de eerste van een reeks opmerkelijke gebouwen deze twee 
dagen, daarom een aparte pagina met alle bijzondere gebouwen die vandaag en morgen 
langs komen. 

https://klompenpaden.nl/klompenpad/loenense-enkenpad/
https://klompenpaden.nl/klompenpad/eertbeeckse-beekpad/
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Op het landgoed staat sinds de 14e eeuw al 
een molen. Het huidige exemplaar is een 
watermolen, gevoed door de Eerbeekse 
Beek. 

Een minder bekend fenomeen zijn de 
kabouters van het Pieterpad, die op veel 
etappes te vinden zijn. Het Trekvogelpad 
heeft ze veel minder, maar ze zijn er wel, 
onder andere hier in Eerbeek. En dan niet 
zomaar een of twee lullige kabouters, maar 

een serieuze voorstelling om de LAW’ers blij te maken.  

Hierna steek je het Apeldoorns kanaal 
over en kom je in Hall. Het heeft een 
oude begraafplaats met 
oorlogsgraven, en er is het ABK huis. 

Dit is het volgende Nivonhuis waar 
mijn ouders zijn geweest. De vraag 
waar dat ABK op sloeg heb ik nooit 
gesteld, maar met internet moet het 
te vinden zijn. Het blijkt vernoemd te 
zijn naar de Tielenaar Asser Benjamin 
Kleerekoper, een joods 2e kamerlid 
voor de SDAP. Mooie naam, maar 
iedereen kende hem als ABK (1880-1943). Hij raakte rond zijn 40e verlamd, waardoor hij als 
invalide niet gedeporteerd is. Voor zijn inzet is een natuurvriendenhuis in Bennekom naar 
hem genoemd. De Nazi’s hebben dat gebouw geannexeerd voor Nazi dingen, waarna na 
WOII hier in Hall een nieuw ABK huis is gesticht.  

Net als bij eerdere Nivon 
huizen langs de route 
staat ook hier een 
trekvogelpadfoto. En 
deze keer lukt de foto 

nog ook       

De wandeling gaat verder 
door landgoed & landhuis 
Leusveld. Dit is in 1911 
gebouwd, volgens de 
omschrijving in art 
nouveau en neorenaissan
ce natuurmonumenten. 
Grote woorden voor 
“best een lollig ding”. 

Vandaar kom je in Brummen met het landgoed Engelenburg. Dat is serieus oud, het stamt uit 
de 8e eeuw maar is rond 1830 opgekalefaterd. Het is nu een hotel en een golfcourse.  
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Aan rand van het golfterrein staat een uitnodigend bankje, tijd voor de lunch. Door het OV 
was de start best laat, en dus is de conclusie dat er nu pas 12 km opzit en het dus ernstig 
traag gaat vandaag.  

En dus gaat het tempo omhoog. Eerst door het bos waar heel veel spechten actief zijn, en 
dan door het dorp. Op het marktplein staat een gazebo. Verder is de plaats aardig, maar niet 
opmerkelijk.  

Na het dorp loop je richting IJssel; 
daarbij passeer je de Spaense Waard, 
een landgoed uit de 17e eeuw, met de 
laatste uitbouw rond 1870. Mooi 
gebouw, maar het meest opvallend is 
het hoge water in de omgeving. Hele 
gebieden staan hier onder water. 

Het had niet hoger moeten zijn, want 
dan was de pont uit de vaart gegaan. 
Net als vorige week, maar toen door 
de storm. En de pont is toch de manier 
om naar Bronkhorst te komen. 

Helaas vertrekt de pont net voor ik 
aan boord wil, maar het is best mooi om hier even rond te kijken. Zo langs het hoge water en 
de volle uiterwaarden. Er staat onder meer een mooi bronzen beeld van een vogel (net als 

aan de andere kant). 

 Als het Bronkhorsterveer weer 
aankomt blijk ik de enige 
passagier. Zo kan ik een babbel 
met de veerman maken over 
waterstanden en LAW’ers. 

Bij de oversteek passeer je niet 
alleen de IJssel, maar laat je ook 
de Veluwe achter en kom je in de 
Achterhoek. 

Bronkhorst een prachtige stad, 
die zich trots presenteert als 
kleinste stadje van Nederland. 
Met < 1000 inwoners hebben ze 
toch stadsrechten weten te 
verwerven. In de kern van de stad 
staat een reeks oude boerderijen. 
In het Pieterpadverhaal komt de 
strijd om de titel “mooiste dorp 
van Nederland” ter sprake. 
Bronkhorst hoort daar terecht op 
de shortlist. 

 

https://www.mooistedorpjes.nl/nederland/gelderland/bronkhorst/
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In het centrum staat een man 
professioneel naast een oude 
auto te praten. Hij legt uit dat 
het een Volkswagen is, 
ontwikkeld door Porsche. 
Navraag bij Stef leert dat de man 
Nico Aaldering is met een 
verhaal over de VW/Porsche 
914-6 voor RTL7. Bij het verhaal snellen omstanders toe en is het voor mij tijd om door te 
lopen. 

Wat volgt is een mooie wandeling 
in/door de zon overgoten 
weilanden, deels er langs de 
Baakse beek. Het aantal 
kilometers begint op te lopen, dus 
de tocht wordt wat zwaar. De 
beek is gekanaliseerd, maar het is 
duidelijk dat het een meander is 
geweest met veel zijbochten en 
rietkragen. Er staat niet veel vee 
op het moment, maar de ezeltjes 
mogen er wezen. 

 Uiteindelijk kom je in Wichmond, 
dat in de annalen van de Achterhoek al in 797 wordt vermeld. Formeel is dit het eindpunt 
van deze etappe. Al is volstrekt onduidelijk waarom. Er is haperend OV, geen bed 
beschikbaar en in het dorp is niets van enige (historische) betekenis te bekennen. Zelfs een 
groepje kabouters bij een boomhut maakt het niet goed. 

Na het grootste deel van dit LWA 
gelopen te hebben is de conclusie 
dat de lengte en 
start/stopplaatsen van deze route 
meer zijn ingegeven door de 
gedachte “da’s wel een aardig 
eind” dan doordachte aansluiting 
op OV en dergelijke. Of…. ze 
hebben gedacht: als het uit de 8e 
eeuw is moet het wat hebben. Op 
dat punt even wat geschiedenis. 
Wichmond was een aardig plaatsje 

met als voordeel dat het aan de IJssel lag. Lag, maar die 
IJssel had een eigen mening over het binnen de oevers 
blijven. Sterker nog, het dorp is gewoon weggespoeld. 
Men is een aantal kilometer verderop overnieuw 
begonnen, maar het is nooit meer echt iets geworden. 
Zelfs de fier wapperende Achterhoekse vlag verandert 
daar niets aan. 
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Dankzij website en gids komt de situatie 
in Wichmond niet als een verrassing. 
Daarom wordt de wandeling 
doorgetrokken naar Vorden. Daarbij kom 
je langs kasteel Hackfort uit 1392. Dit 
gebied is nu van Natuurmonumenten. Er 
staat een watermolen met visladder, 
zodat het riviertje niet wordt gevuld met 
vismoes.  

Op het terrein worden ook alpaca’s 
gehouden op een van de vele boerderijen 

die je onderweg tegenkomt. Ze zijn 
heel anders dan de stolpboerderijen 
van de eerste etappes, maar ook de 
moeite van het fotograferen waard. 

Verder: we hebben net drie grote 
stormen achter de rug, en overal zie je 
nog losgewaaide takken en 
omgewaaide bomen. Als wandelaar 
heb je er nauwelijks last van, de 
wateroverlast is hinderlijker, maar 
uiteindelijk lopen mijn Hanwaggels13 
niet vol.  

In Vorden ben ik na 33,8 
km wel afgedraaid. Nelleke 
heeft een overnachting 
geboekt in B&B 
Boerengeluk. Nu kan je 
natuurlijk zo’n plaatsje 
uitgebreid bekijken, maar 

ik kies voor een rechte lijn naar het hotel. Daarbij passeer je 
twee molens en een kerk en een beeld van de dichter 
Anthony Christiaan Winand Staring  
(1767 – 1840). We voegen hem toe aan het rijtje schrijvers 
van deze route. De B&B houder ontvangt me uiterst 
vriendelijk en adviseert om te gaan eten in “De Herberg”. Het 
is het laatste wat ik vandaag doe. 

 

13 Hanwag is het schoenenmerk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthony_Christiaan_Winand_Staring
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ETAPPE 19: VORDEN – RUURLO, 1 MAART 2022 

 De dag begint met een heerlijk ontbijt, waarna de tocht rond een 
uur of acht begint. Vrijwel onmiddellijk sta je bij kasteel Vorden uit 
de 12e eeuw, dat in de 19e eeuw is omgebouwd tot landhuis. Het 
kasteel heeft een L vorm en een slotgracht met ophaalbrug. 

Maar vooral is dit het kruispunt dat aan het begin van dit verhaal is 
genoemd. Hier komen het Pieterpad en het Trekvogelpad elkaar 
tegen. Het meest aangename getal is richting Enschede: nog 61 
kilometer te gaan.  

En die beginnen we 
richting Ruurlo, waar al 
uitgebreid is rondgekeken 
tijdens een overnachting 
langs het Pieterpad. 

Erg opmerkelijke zaken 
zijn er niet te melden. 
Overal wordt gewerkt aan 
het opruimen van de al genoemde stormschade, maar verder is het vooral genieten van de 

voorjaarsbloeiers en wat de natuur 
verder te bieden heeft. Zo zijn er 
verschillende ooievaars en ook de in de 
gids aangekondigde herten laten zich 
zien. 

Het enige landhuis dat te zien is, is 
kasteel Onstein van rond 1500. 
Halverwege de 17e eeuw is het 
omgebouwd tot landhuis. De nare 
borden “Streng” verboden zijn 

ongetwijfeld van later. 

Sympathieker is een tentoonstelling in de 
natuur van doeken die oproepen beter naar 
elkaar om te kijken. 

In het laatste deel voor het dorp en NS 
station doen de spechten weer ernstig hun 
best in het bos. Er zijn er verschillende te 

spotten, waaronder de 
zwarte specht. 

En in de serie kleine dingen 
staat er nog een engeltje. 

De trip eindigt met een lunch onder de rook van Ruurlo bij een boerderij 
waarvan het aantal katten niet te tellen is. Dit waren twee prachtige 
etappes met prachtig weer. 
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ETAPPE 20: RUURLO –  EIBERGEN, 8 MAART 2022 

Het weer is prachtig, al maakt 
een harde wind dat je toch 
regelmatig de rits stevig aan 
moet trekken. De gids voorspelt 
een coulisselandschap. Dat 
moet even opgezocht worden. 
Als alternatief wordt “bocage” 
genoemd. En dan zijn we weer 
thuis. Die kennen we uit 
Engeland, Normandië en 
Bretagne. En van het Pieterpad, 
want de Maasheggen zijn een 
goed voorbeeld van “heggetjes”. 

Je bent even onderweg om van Tiel naar Ruurlo te reizen. Eenmaal daar zijn de heggetjes of 
bocages niet het eerste wat opvalt.  

De vlag van de Achterhoek, de 
enorme weilanden en de grote 
boerderijen trekken meer 
aandacht, maar toegegeven, je 
passeert wat hagen, maar de term 
coulisselandschap laat ik toch aan 
een enthousiaste auteur van de 
Trekvogelgids. 

Op de enorme weilanden is 
overigens genoeg te zien om je te 
amuseren. Veel vogels, een haas 
en verschillende herten.  

Helaas, zoals meestal, op een afstand waardoor je geen indrukwekkende foto kan maken. 
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de grote groepen ganzen die pleziervluchten op de harde wind 
lijken te maken. 

De waterbeheersing in het gebied blijkt een eeuwige strijd te zijn tussen natuurbehoud en 
commerciële 
mogelijkheden, waarbij op 
dit moment de natuur 
meer en meer de ruimte 
krijgt. De wandeling komt 
dan ook langs een paar 
fraaie beken, waaronder 
de Slinge.  

Met stroomversnellingen is 
het iets om uitgebreid te 
bekijken en fotograferen, 
ook al kost dat wat tijd.  



TrackVogel, een verslag over het lopen van LAW2 

91 

Waar de meeste dingen onderweg goed vast te leggen zijn, geldt dat niet voor het park bij 
de Havezaat Hoeve dat tussen 1680 en 1750 is aangelegd. Een havezaat is een versterkte 
hoeve, in eigendom van een ridder. Bij deze havezaat werd een stervormig wandelpark 
aangelegd met in het midden een 
stervormig meertje. En het is duidelijk, 
zonder drone krijg je dat niet op de 
foto. Maar wat je wel ziet is fraai zat. 
Bovendien wordt een keurig bankje 
bijgeleverd zodat het helder is: hier 
houden we een pauze. 

Daarna is het een behoorlijk stuk 
gedaan met de rust. Men is hier aan het 
gieren. Dat gebeurt door te injecteren, 
dus je merkt er helemaal niets van. En 
dan slaat op de geur. Het proces zelf 

kan je onmogelijk ontgaan, 
want de tractoren, 
tankwagens en andere 
landbouwvoertuigen rijden 
af en aan. En ze zijn 
allemaal precies één 
landweg breed. Dus mag je 
met grote regelmaat achter 
een boom gaan staan als je 
niet plat gereden wilt 
worden. Maar dat uitwijken 
wordt gewaardeerd, 
iedereen zwaait vriendelijk 
in het voorbij gaan. 
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Het is hier niet alleen landbouw. Je loopt 
ook langs allerlei veeteelt bedrijven, zoals 
langs deze koeien. 

Tussen dit alles kan het niet anders of er 
zijn meer mensen die wel willen 
wandelen. Er zijn dan ook diverse routes 
uitgezet, maar de meerderheid lijkt lokaal 

initiatief. En soms is het 
überhaupt niet duidelijk 
of er een uitgezette 
wandeling is, of alleen 
lokaal vermaak. Zo zijn 
er op verschillende 
plekken klompen aan de 
boom gespijkerd. Heel leuk om te zien, maar of het een route is? Geen idee. 

Het Trekvogelpad passeert het landgoed Wolink. Los van de bordjes wordt het er niet fraaier 
of lelijker op. Wel wordt er gewerkt aan “fraaier”. De wandeling 
gaat langs een restauratieproject “eswal”. In Vierlingsbeek14 is 
me uitgelegd hoeveel tijd dat kost, maar het begin is er. Daarna 
is het door de weilanden lopen naar het eindpunt in Eibergen. 
Even voor de autoweg word ik staande gehouden door een 
vrouw die me vertelt dat ze hier nog nooit geweest is, maar dat 
ze naar de andere kant van de autoweg moet om thuis te 
komen. 

Helaas hebben we gemeen dat dit gebied nieuw is, maar ik kan 
uitleggen dat mijn route vermoedelijk naar een viaduct in de 
verte gaat. Opgelucht stapt ze op haar fiets en rijdt niet veel 
later zwaaiend naar de andere kant. De mensen zijn hier sowiso 
open en vriendelijk, al wordt er geen garantie gegeven dat de 

vriend hiernaast me 
heeft gezien. 

Aan de andere kant van de weg loop je Eibergen in. 
Vanaf dat moment ben je op jezelf aangewezen. 
Als er al route tekens zitten, heb ik ze niet ontdekt 
aan de stadskant van de Berkel, het lokale riviertje. 

 Maar met de app kom je er ook, als wordt er eerst 
nog even een D-tour gemaakt achter de koffielucht 
aan. Dat is niet verkeerd. Het winkelcentrum is van 
een naargeestige 70’er jaren kwaliteit, maar de 
gebouwen er om heen zijn boeiend en er staan een 
aantal aardige beelden in de plaats. 

 

14 Zie Pieterpad deel twee, wandeling naar Vierlingsbeek door de Maasheggen. 
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Ook de weg naar het hotel is snel gevonden. “De kastanjefabriek” is een hotel (zelf noemen 
ze het hotel/B&B) in 
een oud industrieel 
pand uit 1834. Het 
pand heeft allerlei 
bedrijven 
gehuisvest voor het 
uiteindelijk leeg 
kwam te staan. In 
2020 is het, na 
renovatie, als hotel 
geopend. Het ziet er 
geweldig uit, in een 
prachtige omgeving. 

Wel een ding: er moet ook nog gegeten worden. Dat lijkt geen probleem, tegenover het 
hotel zit een “all you can eat”. Lijkt, want die is vandaag gesloten. 

De vriendelijke baliemedewerker van de receptie heeft gelukkig nog een kaartje voor me 
met restaurants. Hij beveelt er een aan 
die op maar vijf minuten lopen ligt. 
Wel, die kunnen er nog wel bij. Na een 
minuut of twintig wordt de app en de 
kaart er bij gepakt. De vijf minuten 
lijken gebaseert te zijn op een auto. Dus 
wordt de poging gestaakt. Via een bos, 
langs een oude joodse begraafplaats en 
een natuurgebied kom ik weer bij het 
hotel. Eerst een tukkie, en dan gaan we 
opnieuw nadenken. 

Een keer googlen en onmiddellijk 
verschijnt de mededeling dat op nog geen 600 meter een Chinees zit. 

Op de vraag of ze plek hebben wordt moeilijk gekeken. Het blijkt een WOK restaurant, waar 
je 2,5 uur de tijd hebt om te eten. Omdat het zeven uur is kunnen ze me die niet bieden, 
want ze sluiten om negen uur. Nadat ik uitgebreid heb uitgelegd dat dit een risico is dat 
acceptabel is mag ik plaats nemen waar ik wil. Letterlijk, want de twee andere gasten 
rekenen net af. 

Nu wordt het tijd om gas te geven. Snel en 
efficient bestellen, en het moet lukken. En 
zowaar, even na achten sta ik voldaan 
weer buiten. Nog wat thee in het hotel en 
de dag zit er op. Morgen de laatste dag 
van het trekvogelpad.  

Maar voor we daaraan beginnen eerst nog 
even een blik op wat vogels. Het blijft 
tenslotte het Trekvogelpad. 
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OVERIJSSEL 

ETAPPE 21: EIBERGEN – (BUURSERZAND) – HAAKSBERGEN, 9 MAART 2022 

Na een voortreffelijk ontbijt begint de 
tocht, net buiten de deur van het hotel, 
door het natuurgebied de Marke Mallum. 

Het gebied is een aantal jaren geleden in 
handen gekomen van een groep 
vrijwilligers die het nu als vogelreservaat 
beheren. Nu is het eerste wat in beeld 
komt een groep hazen, maar het valt niet 
te ontkennen dat het gebied stijf staat 
van de vogels. Veel zangvogels en 
natuurlijk de nodige zagers, duikers, 
aalscholvers, gaaien en reigers. En dat is nog maar de start van een van 
de allermooiste etappes van dit pad.  

Daarbij moet wel worden aangetekend dat er vandaag stevig naar eigen 
inzicht wordt gewandeld. Als je de route volgt sta je zo 
onder de rook van Haaksbergen. Vanaf daar wordt het 
vaag. Het lijkt alsof de route-ontwikkelaars last hebben 
gehad van keuzestress. Formeel loop je naar 
Buurserszand, maar dat is nergenshuizen buiten, en 
komt wel in etappe 22. Voor dit stuk hebben ze twee routes, en een niet 
bewegwijzerd alternatief door waterpark Lankheet ontwikkeld. Bovendien 
is er vanuit deze route bij de Bottebrug een aanlooproute naar 
Haaksbergen. En loop je op met het 
Noaberpad. 

Tot zover de omschriving van de chaos, terug 
naar de wandeling zoals die echt gelopen is, zie 
het kaartje uit de app. 

De tocht gaat dus nog 
door de Mallumse Marke, 
met aan de ene kant de 
Berkel en aan de andere 

kant een begroeide heuvel met daartussen een kruidentuin die door dezelfde vrijwilligers 
wordt onderhouden. 

De Berkel levert als riviertje natuurlijk waterkracht. Al aan het begin van de 15e eeuw wordt 
melding gemaakt van molens op dit punt. Wegzinken, afbranden, andere rampen: wat er nu 
staat is veel jonger, maar ook best bejaard. Het wordt nu als demonstratiemolen gebruikt 
(het is een koren- en pelmolen). 
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Er naast staat een restaurantje, waar ik had 
kunnen eten als ik dwars door het 
natuurgebied was gegaan en niet via de 
aangegeven (auto) route. 

De weg maakt daarna een slinger door 
weilandgebied langs twee agrarische vlekken: 
Rehoboth (ja, er staat een kerk) en Loo. Het 
laatste is heel klein, maar een prachtige 
combinatie van boerderijen. 

Na Loo draai je de dijk langs de Berkel op, die 

heel lang wordt gevolgd. 

Hier is het hazen en vogels kijken 
bij uitstek. Bijzonder is de havik en 
de grote sortering watervogels. 

Op enig moment kom je bij een 
aftakking van de Berkel, 
achtereenvolgends de 
Middelhuisgoot en de Koffijgoot.  

Die zijn uiteraard een stuk kleiner, 
maar zeker niet minder mooi. Wel 

valt langs de oevers op dat er nog weinig tot niets is 
gedaan met de stormschade. Overal liggen omgevallen 
bomen en afgewaaide taken. 

Op de ANWB paddestoelen is te zien dat dit vlak bij 
Haaksbergen is, en dat we landgoed het Lankhorst binnen 
lopen.  

Het is een heel erg gevarieerd 
gebied met naald- en loofbos en 
met veel boerderijen. Typisch voor 
deze streek zijn de boerderijen 
met een put met een enorme 
hefboom. Geen idee of ze nog worden gebruikt, maar het ziet er indrukwekkend uit. In het 
Lankhorst kan je het al genoemde waterpark in, maar de route is, ook met de Overijsselse 
bewegwijzering (zie vogende etappe) al lastig genoeg. Mijn keuze is daarmee langs de rand 
van het gebied, waarbij je nog wel langs een aantal steppingstones en een paar 
monumentale kunstwerken komt. 
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Bij de Lankheterbrug is het tijd voor de 
lunch. Daar staan weer bordjes richting 
“watermolen”. Om er te komen loop je 
een stuk over gras (en in de stralende 
zon) langs de Buursebeek tot je 
kabouterhuisjes vindt. Of die zijn 
ingegeven door de IJslandse elfen uit 
de film Firesaga zal wel nooit duidelijk 
worden. Hier lijken ze vooral bedoeld 
als speurtocht voor Nederlandse en 
Duitse kinderen die hier kunnen 
speuren terwijl de ouders op het nabij 
gelegen terras liggen. 

Alleen vandaag is niet zo’n goede speeldag, een hoogwerker is bezig alle geknapte takken uit 
de bomen te halen. 

 

Hierdoor wordt het fotograferen van de Oostendorper Watermolen lastig, en deze molen is 
toch echt de moeite. Midden 16e eeuw lag hier een eeste molen.  

De geschiedenis is als altijd: vervallen en 
herbouwen, maar nu staat er een unieke 
molen met een dubbel rad. 

Na de molen volgt er een weg die langs 
het volgende huis loopt.  

Hierbij is het sterk de vraag of dit 
rietgedekte gebouw met ronde toren nu 
niet een folly genoemd moet worden of 
dat het gewoon een voorbeeld is vasn 
poenerig doen. 

Een stuk verderop komt het 
Haaksbergse hoogveen in beeld. Van 
hier kan je doorlopen naar Siberië. Nu 
is er in etappe 2 al een Siberië 
langsgekomen, en we boycotten op 
dit moment vanwege de oorlog in 
Oekraïne alles wat Russisch is, dus 
voor mij eindigt het Trekvogelpad 
hier, en wordt er gekozen voor de 
Noaberpad route, dwars door het 
veen.  

https://www.wandelnet.nl/noaberpad?gclid=CjwKCAiAg6yRBhBNEiwAeVyL0CABDOHUFx0f4fF4la_C-rfMmIdDVro544gRaYeKjuwnawOvqisDKhoC95oQAvD_BwE
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Hoogveen is heel arme grond, met prachtige flora en fauna, zelfs zo aan het eind van de 
winter. 

 

En niet alleen is het een feest om hier te lopen, maar op deze manier kom je ook redelijk 
snel bij Haaksbergen, en daarmee bij openbaar vervoer. 

En voor wie het te lang vindt zijn er 
regelmatig zitjes en er is een vogelkijkpost 
waar je kan pauzeren. Met de stops die al 
zijn gemaakt is het niet nodig, maar het kan. 

De omgeving blijft tot de grens van het dorp 
mooi, met nog een opmerkelijk gebouwtje. 
Je zou er zomaar aan voorbij lopen, maar 
een bordje legt uit dat dit een 
aardappelschuur is.  

Goed ingegraven, zodat de oogst koel en 
lang bewaard kan worden. 

Even later doemt het busstation van 
Haaksbergen op en rijd ik naar 
Enschede, waar een gratis reizendag 
wordt ingezet om me terug naar Tiel te 
brengen. Daar ligt een envelop met een 
reeks wandelgidsen. Op naar de 
volgende uitdaging! 
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ETAPPE 22B: BUURSERZAND – ENSCHEDE (ENSCHEDE-HAAKSBERGEN), 5-03-‘22 

In de gids staat een busdienst vermeld naar Buurse. Die verwacht je 
dan ergens in Enschede aan te treffen. Maar niets daarvan. 
Buschauffeurs roepen naar elkaar en overleggen, maar trekken de 
conclusie dat er mogelijk een kans is vanuit Haaksbergen, maar dat het 
anders lopen wordt.  

Men is verbaasd als blijkt dat dat wandelen toch al het plan was. Nu is 
LAW iets wat je nadrukkelijk twee kanten uit van doen, dus vandaag 
lopen we van “B” naar “A”. 

Het 
centrum 
van 
Enschede is 
nieuw voor 
me, dus het eerste stuk is best 
aardig, met een plein met de 
meest absurde Tech kunst. En 
verder staan er wat aardige 
kerken en veel moderne 
architectuur.  

Verder blijft het vooral meters 
maken door parken en 

oninteressante straten. Daarbij pak 
je echt een enorm stuk door de 
stad. Af en toe met een 
inspirerend kunstwerk waar je een 
maffe spiegelende foto van kan 
maken, maar echt een 
topwandeling wil het niet worden. 

Dat komt ook door de 
routeaanduiding. Toch al niet 
geweldig in steden, maar hier een 
drama. Dat komt omdat hier niet 
Wandelnet/Nivon 

verantwoordelijk zijn maar, naar wij vermoeden, de WRWO15. En 
dus, met de bevoling van de stad die bordjes er af sloopt, alleen 
maar omdat het kan, neemt niemand de verantwoording voor 
onderhoud. Buiten de stad kom je nog wat illegale LAW-plakkers 
en kwasters tegen die aanvullen, maar hier is het drama en ben je 
aangewezen op de routeapp. Hierdoor loop je toch regelmatig mis. 
Daaronder valt een rondje rond een meertje waar het groot 
hoefblad in bloei komt en ganzen schreeuwen.  

 
15 Welstandscomité ter Regulering van het Wandelen in Overijssel, zie het Pieterpadverhaal Saus 9.1 
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Als je uiteindelijk de stad 
uit bent, na het passeren 
van een groot terrein voor 
verstandelijk 
gehandicapten, kom je vrij 
snel bij recreatiegebied 
“het Rutbeek”. Een puur 
kunstmatig recreatiegebied 
met ondermeer een 
kunstmat skibaan, een 
waterskibaan en wandel- 
en zwemmogelijkheden in 
een plas van 3-5 meter 
diep biedt. (De melding dat 
je hier kan duiken is dus 
eindeloos optimistisch) 

En er is een naaktstrand. En dat is toch wel aardig om te melden. In het gebied zitten veel 
watervogels. De vraag is dan onmiddellijk wat de watervogels met het naakstrand te maken 
hebben. Het antwoord daarop is complex. Het is een groot gebied en in een hoekje ervan 
hadden de naturisten zich gevestigd. Nu ligt het gevoelig om tegen nudisten zonder meer te 
zeggen “aan die broek!”. Maar er waren ook watervogels. En dus werd bedacht dat een 
moerasachtig gebied zeer stimulerend zou zijn voor de flora en fauna. Waar beter dan dit te 
ontwikkelen op het naaktstrand? En zo geschiedde, maar daarmee was de zaak nog niet 
gesloten. Men kreeg uiteindelijk medelijden met de lokale blootlopers, omdat het verder 
best oké lui waren. En dus kregen ze in een apart hoekje, waar de wandelaars en broedende 
drijfsijzen niet kwamen, hun eigen naaktterrein. 

Eind goed al goed zou je zeggen. 
Maar zo makkelijk gaat dat niet in 
Overijssel. Het volgende is puur 
speculatief, maar ik vermoed dat 
er klachten zijn bij 
binnengekomen de WRWO zijn 
dat het rondwandelen van het 
Rutbeek soepeler zou moeten 
kunnen. Publieksgericht als deze 
club is werd de wandeling 
aangepast en gaat nu over, jawel, 
het naaktstrand. Alleen de LAW 
bordjes, die zijn niet aangepast. 

En zo passeert de Trackvogel een naakte man op een stretcher in de zon, maar wel bij 8oC. 
Die trekt een kop alsof hij wil zeggen: “nog een moeras?”, niet waar ik bij ben! 

Verder heeft het Rutbeek veel zitjes, dus hier wordt geluncht voor de wandeling wordt 
voorgezet richting Buurse. 

Alles is ongelofelijk nat, maar de wandelpaden zijn prima en dus is het genieten geblazen. 
Veel zangvogels, cirkelende buizerds, Vlaamse gaaien, ganzen en eenden, kortom het 
Trekvogelpad doet zijn naam eer aan.  
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En als je dan op het Buurserzand uitzichten hebt zoals op de foto, dan wil je toch verder 
niets meer?  

De gidsen hebben iets met jenerverbessen. Ze houden niet op met beschrijven hoe uniek die 
zijn en hoe zeldzaam het is dat die nu net hier voorkomen. 

Maar het is ontegenzeggelijk waar dat 
er hier fraaie exemplaren langs de hei 
staan. Ook in de zomer moet dit een 
prachtig gebied zijn. Het is van 
Natuurmonumenten, en daarmee 
goed beschermd. 

En oja, er is tochwel iets wat ik nog wil. 
Een rit naar Haaksbergen of Enschede. 
9292 wordt geraadpleegd, maar komt 

niet 
verder 
dan dat er 
“vanaf hier” geen reisadvies gegeven kan worden. Gelukkig 
waren en al geen hooggespannen verwachtingen. En wordt er 
doorgewandeld naar Haaksbergen. Langs de eerste lammetjes, 
langs reeksen verkiezingsborden en langs mensen die een 
geheel eigen manier hebben om om te gaan met stormschade… 

Eenmaal in Haaksbergen blijkt de 13 km van vandaag te zijn 
geeindigd met 22,5. En naast mijn bus naar de trein staat een 
buurtbus.. naar Buurse. Een passend eind aan dit verhaal. 
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TERUGKIJKEN 

Is LAW gezond? Geen idee, maar er staan voldoende aanwijsborden die waarschuwen voor 
onveilig gedrag. 

 

En verder: ook dit is een uitdagende LAW, zolang je waterbestendige schoenen gebruikt.   
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BIJLAGEN 

OVER AFSTANDEN (I) 

De meeste mensen willen weten hoeveel ze moeten lopen als ze zich op een LAW storten. 

Op dat punt is er maar een advies: niet over nadenken! In deel 2 van het Pieterpad verhaal 
gaan we daar best diep op in. Hier alleen het mogelijk aantal kilometers en etappes volgens 
sommigen, met bronvermelding. Daarbij aangetekend dat er in ieder geval 
seizoensinvloeden zijn, omdat in het broedseizoen routes worden verlegd. In de volgende 
bijlage score we onze bevindingen, maar eerst de mening van experts.  

 

 384 km volgens het bord in Voorden (zie foto bij inleiding) 
 400 km volgens Wandelnet, op de pagina onder het hoofdstuk LAW 
 400 km ook volgens Piet Smulders, al adviseert hij regelmatig de bus te nemen. 
 414 km volgens de site van het NIVON, in 23 etappes. 
 Ook 414 km volgens Wikipedia, maar die hebben er maar 14 etappes voor nodig. 
 Dit in tegenstelling tot Bookatrekking, die de afstand in 22 stukken verdelen. 
 426 km is de som van de etappes van het eerder genoemde Wandelnet. 

 Het bord in Durgerdam met wijselijk alleen dat het 92 km terug naar zee is       

OVER AFSTANDEN (II) DE TRACKVOGEL VINDT DE ROUTE RÜCK!  

Na 7 etappes en op de eerste dag van 2022 trek ik een harde conclusie: de route van het 
Trekvogelpad is, zoals Scandinaviërs met een naar accent zeggen, Rück!16. Zeer vrij vertaalt: 
“ze kunnen mijn rug op”. Die conclusie heeft een drietal gronden: 

 Door het broedseizoen varieert de route, daar kan de organisaties niets aan doen. 
 De route stickers zijn: te onduidelijk geplakt, niet geplakt, niet onderhouden. 
 Bij de keuze voor start en stopplaatsen is de aanwezigheid van openbaar vervoer een 

ondergeschikt topic geweest. 

Het lopen van etappes is op zijn best een uitdaging, op zijn slechts een blinde gok. Dit alles is 
geen enkel argument niet van Bergen naar Aan Zee en vervolgens naar Enschede te lopen. 
Maar doe het zoals je leuk lijkt en ga niet op zoek naar “de waarheid van een gids”. 

 

16 Bron: google translate die, eerlijkheidshalve toegegeven, wel protesteert. 

https://www.pietsmulders.nl/nederland_trekvogelpad.html
https://bookatrekking.com/nl/blog/trekvogelpad-route/
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ROUTE EN AFSTANDEN 

 

Trekvogelpad LAW2 Totaal gelopen: 485,9       

Totalen in KM 426,7 446,6 39,3   
Etappe: Van - Naar & link Afstand 

planning 
Afstand 
Reëel 

Ommetje Info Extra 

1 Bergen aan Zee - Alkmaar 21,9 22,5 5,9 Aanloop vanuit Bergen 

2 Alkmaar - Noordeinde 19,2 26,3 1  
3 Noordeinde - Haaldersbroek  20,1 15,6 1  
4 Haaldersbroek - Landsmeer 16,4 15,9 3,3 Aanloop vanuit Zaandam 

5 Landsmeer - Randsdorp 24,2 28,1 2 Door tot Schellingwoude 

6 Randsdorp - Amsterdam (Gaasperpark) 18,3 27 2 Door tot Weesp 

7 Amsterdam (Gaasperpark) - Naarden 20,5     

8 Naarden - Hilversum 14 26,4 2  
9 Hilversum - Pijnenburg 17,2 17,2  Tot Lage Vuursche 

10 Pijnenburg - Austerlitz 16,6 24,7 2 Tot Maarn 

11 Austerlitz - Langbroek 21,8     

12 Langbroek - Elst 14,2 27,2 1 Amerongen 

13 Elst - Grebbenberg 18,7 18,9   

14 Grebbenberg - Ede 14,9 17 3,9 Grebbenberg extra 

15 Ede - Otterlo 21,9 23,2 3,7 van/naar station Tiel 

16 Otterlo - Hoenderloo 18 15,7   

17 Hoenderloo - Loenen 17,7 20 1  
18 Loenen - Wichmond 25 33,8 3 Ommetje Vorden 

19 Wichmond - Ruurlo 18,6 17,1 2  
20 Ruurlo - Eibergen 22,1 25,6 2,5 Ommetje Eibergen 

21 Eibergen - Buurserzand 24,4 21,9 1  
22 Den Broam 8     

23 Buurserzand - Enschede 13 22,5 2  
  Nog te lopen -19,9       

  Gecombineerd met andere etappes     

  

https://www.wandelnet.nl/wandelroute/426/Trekvogelpad-etappe-01
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/427/Trekvogelpad-etappe-02
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/428/Trekvogelpad-etappe-03
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/429/Trekvogelpad-etappe-04
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/430/Trekvogelpad-etappe-05
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/431/Trekvogelpad-etappe-06
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/432/Trekvogelpad-etappe-07
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/433/Trekvogelpad-etappe-08
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/434/Trekvogelpad-etappe-09
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/435/Trekvogelpad-etappe-10
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/436/Trekvogelpad-etappe-11
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/437/Trekvogelpad-etappe-12
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/438/Trekvogelpad-etappe-13
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/439/Trekvogelpad-etappe-14
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/440/Trekvogelpad-etappe-15
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/441/Trekvogelpad-etappe-16
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/442/Trekvogelpad-etappe-17
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/443/Trekvogelpad-etappe-18
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/444/Trekvogelpad-etappe-19
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/445/Trekvogelpad-etappe-20
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/446/Trekvogelpad-etappe-21
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/447/Trekvogelpad-etappe-22
https://www.wandelnet.nl/wandelroute/448/Trekvogelpad-etappe-23
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Resultaat “echte” wandeling. 

 

LINKS 

 Trekvogelpad, op de site van 
Wandelnet 

 Wijzigingen op het Trekvogelpad 
 Trekvogelpad volgens Wikipedia, 

met veel minder etappes 
 Trekvogelpad op de site van de 

organisator, het Nivon 
 Bookatrekking heeft een eigen 

Trekvogelpad verhaal. Het is beter 
dan de meeste verhalen. 

 Pieterpad volgens Wikipedia 
 Klompenpaden, de site 
 Wandelnet, de site 

https://www.wandelnet.nl/trekvogelpad
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q0z7sH6j5_gjyJHxNKa5xcCW6ME5d6zY9kKnffEo3FY/edit#gid=682069387
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekvogelpad
https://nivon.nl/wandelpaden/trekvogelpad/
https://bookatrekking.com/nl/blog/trekvogelpad-route/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieterpad
https://klompenpaden.nl/klompenpad/harsloerpad/
https://www.wandelnet.nl/

