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Hoe natuurvriendelijk is het Pieterpad? 
 
Toos Goorhuis bedacht 30 jaar geleden voor het eerst met vriendin Bertje Jens het Pieterpad. 
Dit jaar bestaat het Pieterpad officieel 25 jaar. Scheidend werkgroepvoorzitter Wim van der 
Ende en aankomend voorzitter Maarten Goorhuis vertellen aan Toorts wat het Pieterpad voor 
hen betekent en waarom iedereen zou moeten wandelen. 
 
Hoe raakte je betrokken bij het Pieterpad?  
Wim van der Ende 
Ik was in 1980 net bij het Nivon begonnen toen Toos Goorhuis binnenliep met een stapel 
routebeschrijvingen onder haar arm. Het klikte direct tussen ons en in mijn vrije tijd hebben 
we samen gaandeweg bedacht volgens welke criteria de route in een gids terecht moest 
komen. Toen besloten werd om de route in twee richtingen in de gids op te nemen, ging Toos 
zonder morren weer aan het wandelen in de tegenovergestelde richting. In 1981 verscheen het 
eerste van de toen nog vier deeltjes. In 1986 wilde Toos de zorg voor het Pieterpad 
overdragen en dat heb ik toen op me genomen. We besloten toen samen de hele route te 
lopen.  
Maarten Goorhuis 
 “Mijn moeder was veel met het Pieterpad bezig, ik heb het aan de keukentafel zien ontstaan. 
In die tijd was ik niet actief, ik had zelfs een hekel aan wandelen, zoals pubers dat wel vaker 
hebben. Halverwege de jaren tachtig heb ik mijn eerste stappen op het Pieterpad gezet. En dat 
werkte verslavend. Vanaf het allereerste moment heb ik aantekeningen gemaakt en was ik met 
mijn moeder in discussie over de route en over de beschrijving. In 1992 werd de werkgroep 
Pieterpad opgericht en daar zaten Wim en ik vanaf het begin samen in.  
 
Wat maakt het Pieterpad uniek? 
Wim van der Ende 
Het is het eerste pad dat over een hele lange afstand één geheel vormde. De andere tot dan toe 
bestaande paden bestreken kortere afstanden. Steeds meer Mensen gingen 25 jaar geleden 
langere afstanden wandelen en het Pieterpad voorzag in die behoefte. Het aanbod is 
tegenwoordig veel gevarieerder, met veel dagwandelingen 
Maarten Goorhuis 
Dat is een moeilijke vraag. Ik ben zo druk met het Pieterpad bezig dat ik de andere paden niet 
goed ken. Het Pieterpad geeft een dwarsdoorsnede van Nederland en dat vind ik wel uniek. 
De meeste andere paden zijn vaak streekgebonden of hebben een thema. Wandelen in 
Nederland is sowieso uniek omdat er zo’n grote verscheidenheid is aan landschap en cultuur.  
 
Wat vond je het belangrijkste moment in de afgelopen jaren? 
Wim van der Ende 
Het Pieterpad was voor mij voortdurend belangrijk. Er zijn veel gidsen verkocht, het 
Pieterpad is al jaren een  bestseller. Elke uitgave is steeds geactualiseerd en sinds de gidsen 
van 1995 . staat de actuele informatie ook op internet.  Ik herinner me ook nog goed dat 
Maarten, de jongste zoon van Toos, mee kwam lopen bij de Gelderse Poort in Nijmegen. 
Sindsdien doen we het Pieterpad met zijn tweeën.  Hij zorgde voor de routes en ik voor de 
contacten.  
Maarten Goorhuis 
In 2004 overleed mijn moeder en al de belangstelling die toen getoond werd, was heel 
bijzonder. Ze belichaamde als het ware het Pieterpad en ze was ook bekend vanwege haar 



bestuursfuncties bij Nivon en bij de Stichting Lange Afstand Wandelpaden. Ik vind het heel 
bijzonder dat mensen het initiatief nemen om monumenten voor haar en Bertje Jens op te 
richten langs het Pieterpad. Samen met Bertje ben ik bij het onthullen van verschillende 
gedenkstenen betrokken geweest. Mijn moeder en haar vriendin hebben elkaar altijd sterk 
gemotiveerd, zonder Bertje zou het Pieterpad er niet geweest zijn. 
 
Waarom wandelen met een gidsje? 
Wim van der Ende 
Wanneer je met een boekje wandelt ben je méér van plan. Je overnacht ergens en je bent echt 
helemaal weg van je dagelijkse beslommeringen. Met een gids leer je meer over de omgeving 
dan je op een dagtocht te weten zou komen. Sowieso heeft wandelen een meerwaarde, door de 
menselijke snelheid waardoor je snel contacten maakt en doordat je op plekken komt waar je 
anders niet makkelijk zult komen. En de inspanning van een meerdaagse tocht is goed voor je 
lijf. Iedereen kan het, je hoeft niet eerst de vierdaagse te hebben gelopen. Je lichaam is echt 
wel in staat om rustig de goede conditie op te bouwen. In mijn vrije tijd wandel ik ook graag 
in de natuur, hoewel ik dan wel vaak die zware camera mee draag. Ik geniet van het 
cultuurlandschap in Nederland, de variatie over een korte afstand is namelijk zó groot.  
Maarten Goorhuis 
Om een route te kunnen lopen heb je minimaal twee van de volgende drie zaken nodig: 
markering, kaart en routebeschrijving. De markering is namelijk onderhevig aan slijtage, dus 
daar kun je niet alleen op vertrouwen. Het is trouwens heel grappig om te merken dat de gids 
de bijbel wordt van de wandelaars. Op het forum van de website vragen mensen soms een 
tweedehands boekje te koop. De reacties zijn dan vaak verontwaardigd. De gids is immers je 
kameraad onderweg, die doe je niet weg. Ik wandel zelf eigenlijk te weinig. Het onderhoud 
aan het Pieterpad doe ik vaak op de fiets want dat gaat sneller, maar áls ik wandel brengt dat 
mij tot rust. Ik kan me dan helemaal leegmaken en opgaan in de omgeving.  
 
Wat brengt de toekomst? 
Wim van der Ende 
Het bijhouden van het pad betekende veel werk, we wilden de wandelaar steeds van de meest 
recente informatie voorzien. Dat gebeurde allemaal in mijn vrije tijd en ik kon het 
voorzitterschap uiteindelijk niet meer vol houden naast mijn werk als fotograaf. Ik stop dus 
met het trékken van de kar, maar ik blijf Maarten helpen en lezingen houden over het 
Pieterpad. Lange afstandswandelpaden zoals het Pieterpad zullen wel blijven bestaan. En ik 
hoop dat het Nivon het onderhoud nog lang zal blijven doen.   
Maarten Goorhuis 
Ik liep laatst de Rothaarsteig in Duitsland. Dat was een gemeubileerde wandelroute met op- 
en afritten, speciale banken en markeringen en vijf betaalde krachten die het pad 
onderhouden. Die kant wil ik met het Pieterpad niet op. Momenteel zijn we bezig met een 
grondige herziening van de gids vanwege het jubileumjaar. Alle 30 mensen van de werkgroep 
zijn al een jaar actief om de situatie te inventariseren zodat we een echte kwaliteitsslag 
kunnen maken. Ik wil de relatie tussen de website en het gidsje versterken. Je hoeft niet meer 
alle overnachtingsadressen en tijden van het Openbaar Vervoer in de gids te stoppen, dat 
verandert bijna dagelijks. En iedereen heeft tegenwoordig internet en e-mail.  
 
Wat zou je doen als je de baas was van Nederland? 
Wim van der Ende 
Dan zou ik onmiddellijk zorgen dat mensen met het Openbaar Vervoer altijd en overal 
kunnen komen. Ik zou duurzaamheid uitwerken, want het is toch absurd dat Groningse 
aardappelen naar Zeeland worden getransporteerd en andersom en dat er radijzen uit Spanje 



komen? Ik zou alleen streek- en seizoensgerechten in de winkels willen zien. En het geld dat 
nu ten koste van cultuurlandschap in het ontwikkelen van zogenaamde nieuwe natuur wordt 
gestoken zou ik inzetten voor de armoedebestrijding in Nederland.  
Maarten Goorhuis 
Dat lijkt me een vreselijke baan, ik zou direct verkiezingen organiseren. Je hebt dan zo’n 
enorme verantwoordelijkheid en je doet het eigenlijk nooit goed. Je moet wel over heel 
bijzondere kwaliteiten beschikken en je hoofd koel kunnen houden. Dat ga ik niet doen. Ik 
hoop wel ooit nog eens in een wereld terecht te komen die in staat is alle monden te voeden 
zonder het draagvlak van de aarde af te kalven. Maar dat ga ik vast niet zelf meer meemaken.  
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