‘Nederland is mooi, maar de Liemers is pas echt mooi’
Al 23 jaar loopt een groep Zevenaarse mannen lange afstandroutes in heel Nederland. Dankzij
hen heeft hun eigen regio nu ook zo’n route: het 137 kilometer lange Liemers Knooppad.
Door Luuk Stam
Waarom heeft de Liemers eigenlijk geen lange wandelroute? Dat dacht een groep Zevenaarse wandelaars toen
ze in 2008 bij elkaar waren om het vijftienjarig bestaan van hun wandelgroep te vieren. Al vanaf 1993 lopen ze
elke maand op een zondagochtend een deel van een lange afstandsroute door Nederland. Steeds pakken ze de
draad weer op bij het punt waar ze de vorige maand zijn gebleven. Op hun lijstje staan onder andere het
Pieterpad, het Zuiderzeepad en het Hollands Kustpad. In totaal liepen de mannen - inmiddels allemaal rond de
pensioengerechtigde leeftijd - al ruim 6.400 kilometer door Nederland.
“Door het wandelen kom je erachter hoe mooi Nederland eigenlijk is”, vertelt Hans Versteegen. “Maar als je
dan weer thuis bent, denk je ook: Nederland is mooi, maar de Liemers is pas echt mooi. Hier heb je rivieren,
dijken en bossen.” Die mooie omgeving moest volgens Versteegen en zijn wandelvrienden ook een eigen lange
afstandsroute krijgen. De mannen gingen na het jubileum van hun loopgroep in 2008 daarom hard aan de slag.
Zo ontstond het Liemers Knooppad, bestaande uit zeven routes van elk ongeveer 20 kilometer.
Die routes zijn nu klaar. De startpunten liggen in Zevenaar (twee routes), Angerlo (twee routes), Groessen,
Pannerden en Babberich. Vanaf eind deze maand liggen er mappen met de routebeschrijvingen op twintig
verschillende locaties in het gebied, van horeca tot campings en VVV-kantoren. Alle wandelpaden zijn
gemarkeerd met het logo van het Liemers Knooppad. Het onderhoud is in handen van de mannen zelf. Geregeld
trekken ze er daarom op uit om te controleren of alle bomen en paaltjes nog voorzien zijn van een bordje of
sticker.
Toeristische organisaties in de regio juichen het werk van de mannen toe. En de gemeente Zevenaar vergoedt
de onkosten die de groep voor het onderhoud maakt. “Ze zijn blij dat er een paar mensen zo gek zijn om dit op
te pakken”, grapt Ton Joosten. Toch doen de mannen het met veel plezier. Hun passie voor het wandelen delen
ze graag met anderen. “Je komt als wandelaar op plekken waar je nog nooit geweest bent”, geeft Frank
Boerboom aan. “En lopend zie je meer dan als je in de auto zit”, voegt Erik Jan Hamstra toe.
Van de tien wandelaars die in 1993 begonnen, zijn er nog zeven over. “Het begon toen meer als een grap”,
vertelt Frank Boerboom. “We hoorden verhalen van mensen die het Pieterpad wandelden, 30 tot 35 kilometer
per dag. Wij dachten: dat kunnen wij ook.” Heel wat kilometers later is dat nu ook in hun eigen thuisregio
mogelijk. Al kijken de Zevenaarders ook alweer verder. Momenteel zijn ze bezig met het Hertogenpad, 238
kilometer van Breda naar Roermond. “Eén keer per maand”, besluit Hans Versteegen. “Dat proberen we vol te
houden.”
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