"Het Fietserpad"
Het Pieterpad is bij de meesten wel bekend. Het wandelparcours dat loopt van Pieterburen
naar de Pietersberg in Maastricht of omgekeerd. Dit pad loopt door oost Nederland langs de
Nederlands/Duitse grens.
Het Fietserpad 574 km lang, heeft dezelfde begin- en eindbestemming, gaat ook langs de
Nederlands/Duitse grens, maar dan meestal niet over dezelfde wegen of paden. Noordelijk
vanaf Gelderland loopt het gedeeltelijk over Duits grondgebied.
Zondag 2 mei laatstleden wilden mijn vrouw en ik vanaf onze woonplaats (Boxmeer) in
Noordelijke richting fietsen. Helaas moesten we het begin verschuiven naar maandag in
verband met de hevige regenval. Deze eerste dag verpieterde om het eens toepasselijk te
zeggen. We hadden 4 dagen gepland, twee dagen om in noordelijk richting te fietsen, om
daarna te keren en in twee dagen weer huiswaarts te gaan.
Maandag zijn we door de Mokerheide, Gelderse poort, Ooijpolder via het pontje bij Millingen
naar de achterhoek gefietst. Verder via 's Heerenberg, Elten, Hoch-Elten, het Montferland
naar Zeddam. Hier hebben we na vierenzeventig kilometer, overnacht in Hotel "Het Wapen
van Zeddam."
Het was met twaalf graden Celsius te koud en met een miezerige regen niet prettig om te
fietsen. Bovendien moet je nog attent blijven om de route te volgen. Met deze
weersomstandigheden en handschoenen aan, komt het er niet van om de beschrijvingen in
het begeleidende boekje onderweg te lezen en eens rustig te genieten van de mooie natuur.
Maar goed, we moesten het er maar mee doen.
Dinsdag wilden we weer ongeveer zeventig kilometer fietsen tot Eibergen. De temperatuur
was nog iets verder gezakt naar tien graden en bovendien hadden we nu een pittige
windkracht zeven pal op kop. Na zesenvijftig kilometer tot in Winterwijk hebben we de pijp aan
Maarten gegeven en ons gerieflijk geïnstalleerd in een B&B, wat daar vertaald stond als Bed
en Brood. Om ons geweten toch nog enigszins gerust te stellen, hebben we een wandeling van
acht kilometer rond het meer 't Hilgelo gemaakt.
Woensdag en donderdag zijn we met een tussen overnachting, in dezelfde accommodatie in
Zeddam, huiswaarts gekeerd. Dit keer niet over het Fietserpad maar langs een zelf gekozen
route via de noordzijde van de Waal, door Nijmegen. Ook nu was de temperatuur beneden
normaal maar een geluk was wel, dat we de noordoostenwind in de rug hadden.
Op zich is het een prachtige route, maar helaas heeft het ons niet erg meegezeten. De route
is uitvoerig en mooi beschreven in het boekje: "Het Fietserpad", verkrijgbaar bij VVV's.
Het lezen van de route tijdens het fietsen, vraagt veel oplettendheid en gaat soms ten koste
van het vrij genieten van natuur en bezienswaardigheden.
Het wachten is op een navigatiesysteem gebaseerd op alle knooppunten.
Dit is in ontwikkeling!
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