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Beleidsplan van de stichting Ludgerkring Oost-Gelderland
van 1 januari 2018 t/m 31 december 2020
Onze Stichting Ludgerkring Oost-Gelderland is in 1998 opgericht. De stichting wil de joodschristelijke culturele erfenis in het Oost-Gelderse, tegen de achtergrond van het oudSaksische erfgoed in dit gebied, onderzoeken, vastleggen en laagdrempelig onder een breed
publiek verspreiden. Wij kijken daarbij ook over de (lands)grenzen van de Achterhoek heen.
Wij verrichten geen evangelisatie en zijn niet aan een kerkelijke organisatie gebonden. Het
gaat ons om het bijna vergeten erfgoed uit de vroege middeleeuwen (8e en 9e eeuw) en de
invloed daarvan tot op de dag van vandaag. Onze stichting heeft o.a. in de loop der tijd
diverse lezingen gehouden, publicaties het licht doen zien, tentoonstellingen ingericht, een
monument bij de IJssel te Zutphen opgericht en als proef een Ludgerpad ingericht. Het
Ludgerpad van Zutphen naar Aalten vv. is een proeve van een Lange-Afstand-Wandelpad
(LAW) dat globaal de oude route volgt die Ludger nam, nadat hij in 794 in opdracht van
Karel de Grote even ten zuiden van Zutphen de IJssel was overgestoken. De route volgt
grotendeel de oude Konings- of Heelwegen en sluit aan op delen van de Duitse zo
genoemde Ludgerusweg naar Münster. Onze stichting onderhoudt nauwe contacten met
verwante partners in het Münsterland.
In de komende beleidsperiode wil onze stichting het volgende realiseren:
Het project ‘Ludger, Bode, Zwerver en Vreemdeling’.
Een confrontatie tussen twee culturen
Het project bestaat uit de volgende 4 met elkaar samenhangende onderdelen:
1. Een symposium in het Ludgercollege te Doetinchem en tegelijkertijd de uitgave van
een laagdrempelige eenmalige Ludgerglossy.
Werkzaamheden door de werkgroep Symposium en Glossy:
a. In 2018: Verdergaand overleg met mogelijke sponsoren door werkgroep Symposium en
Glossy.
b. Januari-april 2019: Samenstellen concept programma symposium en de inhoud van de
Ludgerglossy met een nader te bepalen schrijfbureau.
c. Maart 2019: Offertes en keuze.
d. Maart 2019: overleg met de Provincie Gelderland en vervolg daarop; doel: subsidie in het
kader van Kleine Musea en Historische Organisaties.
e. Start uitvoering: 2 september 2019.
f. Realisatie: maart 2020 of oktober 2020
2. Een aantal lezingen door de Ludgerkring voor erfgoedinstellingen en historische
organisaties in Gelderland. Aanbod in de periode vanaf 26 maart 2020 t/m
december 2020.
Werkzaamheden door werkgroep: Lezingen
a. Aanschrijven van de Historische Verenigingen in Gelderland, alsmede kerkelijke
instellingen in september 2019 en publicatie op de website
b. Visualisaties van de lezingen: PowerPoint-presentatie samenstellen, november 2019
3. Advisering aan het bestuur van Museum Smedekinck te Zelhem over een
permanente tentoonstelling ‘Ludger’ in de ambiance van een escaperoute
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Daarmee verbonden een digitale les voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen
in de Achterhoek.
Werkzaamheden door de werkgroep Advies Tentoonstelling:
a. Overleg met het bestuur van Museum Smedekinck te Zelhem: medio 2018.
b. Overleg met de Provincie Gelderland en Smedekinck; doel: verwerven provinciale
subsidie Kleine Musea, vanaf eind 2018, aan de hand van doelen en het programma:
Doelen. Gebruikers / bezoekers:
 maken kennis met de cultuur van de Saksen, vergelijken die met de huidige tijd en
maken keuzes.
 maken kennis met de persoon Ludger, zijn reizen, zijn bedoelingen en zijn dilemma’s.
Zij vergelijken dit met de huidige tijd en maken keuzes.
 kennen de route die Ludger volgde nadat hij in 794 de Gelderse IJssel was
overgestoken, kennen zijn erfenis in de Achterhoek tot aan Münster en maken
spelenderwijs kennis met de highlights uit de Schatzkammer in Essen-Werden (BRD).
 kunnen hun ontdekkingstocht aan het eind in een digitale proef met voldoende
kennis afronden.
Programma van eisen:
 Digitale opzet met interactieve mogelijkheden.
 Passend bij de Gelderse Canon: Werenfried en Ludger.
 Uitnodigende vormgeving, maar hufterproof.
 Ook interessant voor volwassenen.
 Didactische onderbouwing.
c. Bezoek elders met het oog op inrichtingsideeën en eerste lijst van voorwerpen: juli 2019.
d. Eindadvies aan Museum Smedekinck: november 2019, waarna realisatie door het
museum in de loop van 2020. Museum Smedekinck verricht zelf de subsidieaanvraag bij de
Provincie Gelderland en eventueel bij de gemeente Bronckhorst.
4. ‘Ludgerpad Zutphen-Winterswijk’
Onderdeel van de cultuurhistorische Lange Afstandswandelroute (LAW) tussen Zutphen (NL)
en Münster (BRD).
Tussen 2018 en eind 2020 treffen wij de voorbereidingen voor de uitvoering na 2020 voor
de Lange Afstandswandelroute (LAW) ‘Het Ludgerpad’. In 2007 is deze wandelroute al als
proef ontwikkeld. Het pad volgt deels de oude nog aanwezige Konings- of Heelwegen
richting Duits-Nederlandse grens. Over deze oude route trok in opdracht van Karel de Grote
vanaf 794 zendeling St.-Ludger (Zuilen-Utrecht 742 - Billerbeck 809). In de Achterhoek en
een groot deel van Nordrhein-Westfalen is hij te beschouwen als de grondlegger van ons
joods-christelijke culturele erfgoed. De Stichting Ludgerkring Oost-Gelderland heeft met
verwante Duitse organisaties in de regio uitstekende relaties. De betekenis van Ludger is in
het historisch bewustzijn van Münsterland prominent aanwezig. Nabij Billerbeck is een deel
van Ludgers historische route als ‘Baumberger Ludgerus Weg’ uitgezet. Al lang is het streven
om het Achterhoekse Ludgerpad met die Ludgerusweg als cultuurhistorische lange
afstandswandelroute te verbinden en tevens door te trekken naar Münster, het geheel als
interregionaal Ludgerpad Zutphen-Münster. Ons Nederlands deelproject past in de
toeristische PR van de Provincie Gelderland (‘Gelderland levert je mooie streken’) en draagt
bij aan het beleven van de identiteit van de Achterhoek. De Achterhoek vormde in het
verleden een natuurlijke en culturele eenheid met het Münsterland. Vandaag de dag zijn de
zichtbare religieuze kunst, de Nedersaksische streektaal, het landschap, maar ook de
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mentaliteit, hoe divers ook, de concrete erfenissen.
Doelstellingen
 Het op een eigentijdse wijze inrichten van het Ludgerpad Zutphen-Winterswijk, als
onderdeel van een cultuurhistorische langeafstandswandelroute in de euregio
(LAW), die ook in delen te bewandelen is.
 Het bevorderen van de beleving van cultuur en historie op een actieve wijze, waarbij
ook de pleisterplaatsen (horeca, bed-and-breakfast) betrokken worden.
Verrichte voorbereidende activiteiten door de werkgroep Ludgerpad en resultaten
Overleg heeft reeds op 26 juni 2017 te Ahaus en op 7 september 2017 te Doetinchem
plaatsgevonden tussen de Stichting Ludgerkring Oost-Gelderland, de coördinator van de
Leaderprojecten Achterhoek, de coördinator ervan in Duitsland en de gemeenten Aalten,
Winterswijk en Oost Gelre over mogelijke subsidie-trajecten. Wij staan nu voor de
realisering.
a. Resultaat eind november 2019
* Een sobere begroting van het Achterhoekse deel, waarin het meest
noodzakelijke, gerelateerd aan de kosten van delen van de Duitse Ludgerusweg.
* Een uitgebreide begroting passend bij een professionele uitvoering van het
Achterhoekse deel.
b. Op 23 april 2018 houdt de Stichting Ludgerkring met een zo genoemde pitch voor
het LAG (Lokale Actie Groep), die de uitvoering van LEADER Achterhoek in
handen heeft. Dit zijn de mensen die een projectaanvraag begeleiden. Er is
echter nog wel enig huiswerk te verrichten. In februari 2019 wordt een
vervolggesprek gepland met de coördinator van Leader Achterhoek.
c. Zoeken naar mededragers in 2019. Overleg plannen over een ‘plan de campagne’
in augustus 2019 met een deskundige.
De participanten zijn: Stichting Ludgerkring Oost-Gelderland; Arbeitskreis St. Liudger
Billerbeck, coördinator F. Becks; Communitas Sancti Ludgeri Essen-Werden, coördinator
Rudolf Ludger Schütz; A. Jaegers, Leader Duitsland; J. Räkers, coördinator Baumberger
Ludgerweg; J. Kemna, Leader Achterhoek; A. Arens, Gemeente Aalten; N. Eppich,
gemeenten Winterswijk en Oost Gelre; Parochie St.-Ludger oostelijke Achterhoek,
contactpersoon J. Rosendaal; Aaltense Musea, contactpersoon G. Brethouwer; VVV
Achterhoek.
Realisering: zo spoedig mogelijk na het jaar 2020.
In deze beleidsperiode komen de volgende (reguliere) taken aan de orde:
1. Drie keer per jaar klein onderhoud aan het Ludgermonument bij Zutphen. Actie:
werkgroep Monument.
2. In 2018 overleg starten met de gemeente Zutphen over een informatiebord bij het
Monument. Realisering voorjaar 2019. Actie: Werkgroep Monument.
3. Jaarlijkse ‘Herdenking Ludger’ rond 26 maart in Wichmond-Vierakker. Actie: Dagelijks
Bestuur.
4. Jaarlijks bezoek op de eerste zondag in september aan Essen-Werden voor de
Ludgerprocessie. Actie: Dagelijks Bestuur
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5. Update website naar een nieuwe en actuele versie. Actie: websitebouwer, medio
2019
6. Voor de maand mei van elk jaar in deze beleidsperiode: vaststelling van de jaarcijfers
en het jaarverslag en publicatie op de website.
7. November 2020 evaluatie van deze beleidsperiode en vaststelling van een nieuwe.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Ludgerkring Oost-Gelderland op vrijdag 15
december 2017
J.G.M. Bomers, voorzitter.

W.J.C.M. Rovers, secretaris

