Omdat het nu de tijd van het jaar is om wat vaker de fiets
te pakken is het misschien een idee om de sporen van
St. Ludger eens te volgen.
uitgave 2007, ruim 40 km
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Wie was Ludger.
Ludger (in het Fries: Liudger) geboren in Friesland , was
een zendeling die van Karel de Grote in 792 opdracht
kreeg in het gebied van de Saksen of Chamaven over
Jezus te vertellen. Jezus of Christus was een joodse
rabbi (leraar). Zijn boodschap (evangelie) werd overal
rondverteld. Het was volgens Jezus belangrijk om God
te eren en je medemensen lief te hebben als jezelf. Het
eerste kerkje op de Markt in Aalten is waarschijnlijk door
Liudger of door zijn helpers gebouwd.
De aanvoerder van de Saksen heette Widukind. In 785
werd hij christen en dat maakte het werk van de
zendelingen een stuk gemakkelijker.
Het dorpje Aalten lag toen op de Hoven, langs de Landstraat. Later werden de
huizen meer om de kerk heen gebouwd. Zo ontstond er een nieuw dorp. De mensen
hier waren kleine boeren en ambachtslui (timmerlieden, smeden, wevers).
Liudger werd later bisschop van Münster. In 809 stierf hij. In Werden bij Essen
(Duitsland) is hij onder de abdijkerk (kloosterkerk) begraven. Zijn naam is nog steeds
bekend.
In Aalten zijn de straten van een hele buurt genoemd naar zendelingen uit de vroege
Middeleeuwen: Ludgerstraat, Bonifaciusstraat, Eligiusstraat, Willebrordstraat,
Servatiusstraat. Ook zijn er straatnamen van de oude Germaanse stammen:
Saksenstraat, Tubantenstraat, Brukterenstraat, Batavenstraat en Frankenstraat.
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Deze tocht is uitgezet vanaf het NS-station in Zutphen. Vanuit Aalten kan men
gemakkelijk per trein de fiets naar Zutphen meenemen (voor de fiets € 6,-) en daar
de reis beginnen. Het bovenstaande kaartje geeft grof de route weer.
Het is echter raadzaam om een Achterhoekkaart bij de hand te houden.
 Vanaf het station NS-station Zutphen richting de rivier de IJssel
 Blijf dicht langs het water fietsen in zuidelijke richting. (stroom opwaarts)
 Zoek steeds de weg langs het water tot dat je het fietspad langs de DEN
ELTERWEG op komt.
 De afslag VIERAKKER negeren.
 Doorrijden naar het zuiden tot de IJssel de weg bijna ‘raakt’.(Men neemt
aan dat op deze plek Liudger de IJssel is overgestoken en daar de eerste kerk heeft
gebouwd in het plaatsje WICHMOND. Door overstromingen is Wichmond later hogerop
herbouwd)

 500 meter na het STROOMKANAAL links af ‘BROEKWEG’ in.


Bezoek het centrum van Wichmond. Hervormde kerk en Katholieke kerk.
(De Hervormde kerk is misschien te bezichtigen als men de sleutel vraagt in de peutercreche achter de kerk. De katholieke kerk, aan de Vierakkerstraat is open op dinsdagen donderdagmiddag van 2- tot 4 uur. ( In het Ludgergebouw, naast de kerk is informatie
te krijgen over de katholieke kerk)
TIP: Op de website van Google kan men ook veel vinden over de kerk in VierakkerWichmond

 Verlaat Wichmond in zuidelijke richting via de LANKHORSTSTRAAT.
 Na

± 3,5 km rechtsaf WICHMONDSEWEG.

 Bezoek het centrum van HENGELO. (Hervormde kerk en Katholieke kerk)

 Verlaat Hengelo via het ‘BLEEKHUISJE’ ( Mooi picknickpark) en rijd verder
op de AALTENSEWEG naar Zelhem. ( deze weg is vrij eentonig en men kan na 3 km
linksaf de OOSTERINKDIJK in. NA 1,5 km rechtsaf de Oude RUURLOSEWEG in richting
ZELHEM) Zie ook Google.

 De Ruurlose weg oversteken en na 600 meter rechtsaf af oude
spoorbaanpad volgen richting ZELHEM. (Bezoek de Lambertikerk en het
WWW.ludgerkerkje.nl
authentieke Ludgerkerkje)
 Verlaat Zelhem via HALSEWEG
 Net buiten Zelhem linksaf BIELEMANSDIJK in.


Bij paddestoel 21865 rechtsaf de AALTENSEWEG op. (Bij paddestoel 21864
kan men rechtsaf via Halle fietsen om een stukje zandweg te vermijden. Buiten Halle
linksaf de LANDSTRAAT in)
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 Aaltenseweg volgen tot NICOLAASWEG.
 Rechts af weg vervolgen via de LANDSTRAAT
 Bij de Radstake de TWENTEROUTE oversteken.
 Na 300 meter linksaf de SCHAPENDIJK in. (of Romienendiek blijven
volgen)
 Het zandpad vervolgen via de LAGE WOLBOOMSDIJK.
 Aan het eind van het zandpad rechts af en dan linksaf de
ROMIENENDIEK op.
 Boterdijk oversteken
 Bij ALADNAWEG rechtsaf en meteen weer links de ROMIENENDIEK
vervolgen.
 Voor kerkhof linksaf KONINGSWEG.
 BARLOSEWEG oversteken.
 Bij Café het Noorden rechtsaf en doorrijden naar rotonde.
Na oversteken van de VARSSEVELDSESTRAATWEG bent u weer in
Aalten.
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