
 

 

Omleiding 

Etappe Braamt – Millingen aan de Rijn 

Kaart 10, blz 59 

Datum: 
Gemarkeerd: 

Noodzakelijk: 
Lengte: 

Extra lengte:  

 09-11-2020 
 Ja 
 Ja 
 3,1 km 
 1,6 km 

De Duitse Spykerweg tussen Elten en Spijk is gestremd vanaf 9 november tot 16 

december 2020. Het Pieterpad maakt gedurende deze periode gebruik van de route naar 

Spijk via het Noaberpad (eveneens wit/rood gemarkeerd). Deze route staat in de gids 

met een bolletjeslijn aangegeven en op onderstaand kaartje met een blauwe lijn. 

Richting Noord - Zuid 

kaart 10, blz 59, regel 7 

Dit pad blijven volgen tot er links een muurtje begint (begin omleiding). Verder rechtdoor het 
Noaberpad volgen. Op asfaltweg linksaf, Am Englishen Hügel. Op verkeersweg scherp linksaf, 
spoorweg over en direct weer rechts, Tichelkamp. Eerste weg links, Sonderwykstrasse. Verderop via 
een riviertje de grens passeren en verder rechtdoor over een veldweg. Ca. 400 m verder een veldweg 
naar links inslaan en deze aflopen. Bij Hof zum Walde wordt het een asfaltweg (Marsweg). Einde 
linksaf, Spijkerweg (einde omleiding). Op splitsing links, Wardstraat. 

Lees nu verder regel 14. 

 

Richting Zuid – Noord 

kaart 10, blz 59, regel 6 

Bij de tweede zijweg (Marsweg) gaat het Noaberpad linksaf (begin omleiding). Hier het Noaberpad 
volgen naar links. Bij Hof zum Walde naar rechts verder via een veldweg. Aan het einde rechts en ca. 
400 m verder via een riviertje de grens met Duitsland passeren. Verder rechtdoor, nu een asfaltweg, 
Sonderwykstrasse. Einde voor het spoor rechtsaf, Tichelkamp. Op het einde linksaf het spoor over, 
Emmericherstrasse. Na ca. 100 m. alweer scherp rechts en omhoog, Am Englishen Hügel. Aan de 
rand van de bebouwing een zandweg naar rechts nemen. Ter hoogte van een rechts gelegen stenen 
muurtje op een kruising van paden verder rechtdoor (einde omleiding). Steeds stijgend komt u in 
Hoog Elten. 

Lees nu verder bij regel 13. 
 

Voor kaartje zie volgende pagina. 



 

 

Omleidingsroute in blauw 


