
Ludgerpad, etappe 1 en 2, 2020-01 

1 Zutphen → Den Elter 5,9 km 
 
Vanuit station Stationstraat RD. Na C&A LA, 50 meter verder RA. Bij bordje “Spoorstraat” poortje door, 

via hofje door tweede poortje. Schuin rechts richting Primera. LA, Korte Hofstraat. 

Houtmarkt oversteken. RD, Lange Hofstraat. Na St. Walburgskerk RD, richting wegwijzer. Zebrapad 

oversteken, RD, haventje aan rechter hand houden.  

Rechts aanhouden. Bij “Hoornwerk” schuin rechts naar lage pad*). Na gemaal door tourniquet. Na 

ruim een kilometer links aanhouden en via volgende tourniquet naar fietspad op de dijk. Dit fietspad 

voert na 500 m van de dijk af. Direct na boerderij RA, dijk weer vervolgen.  

Onder brug door, klinkerweg RA (route eventueel verkorten door hier op het fietspad te blijven tot 

tunneltje). Bij boerderijen de weg naar links vervolgen. Bij tunneltje brede weg RA. Deze 60 km/h weg 

1,4 km volgen. Indien u naar het Cafe Bronsbergen wil, dan LA bij “Peppelendijk 13”.  

In bocht naar links, meteen weer RA, Liudgersdijk, tot het monument.  

 
*) Bij hoog water en/of nat weer blijft u op het fietspad op de dijk. Bij het gemaal moet u dan even door 
de woonwijk lopen. 

 
 
 
 

2 Den Elter → Vierakker/Wichmond 4,0 km 

 
Na het Ludgermonument via het fietspad de verkeersweg voorzichtig oversteken, even RA en dan LA, 

de IJselweg richting Vierakker.  

Na huisnummer 27 RA, Heerlerweg. De asfaltweg met bocht naar links volgen. Op verkeersweg RA. 

Deze weg vervolgen tot het Ludgerusgebouw. 

Voor de bushalte gaat u nog 100 meter verder en dan RA, Dorpsstraat. 

 
 

Ludgermonument 
Ter hoogte van het café-restaurant Den Elter is Ludger vermoedelijk rond 790 de IJssel overgestoken 
en zo de huidige Achterhoek ingetrokken voor zijn missiewerk. In 2009 werd hier op initiatief van de 
Ludgerkring Oost-gelderland het Ludgermonument geplaatst. 

 
Sint Willibrorduskerk 
De kerk is uit 1870, gebouwd met financiële middelen van A. baron van der Heyden van Doornenburg. 
In 2009 werd deze kerk gekozen tot mooiste kerk van Gelderland. In de kerk bevindt zich sinds 2012 
een reliek van Ludger. In de zomer is de kerk open op dinsdag- en donderdagmiddag. Op andere 
dagen is het portaal open van 10:00-16:00 uur. Met een muntstuk gaat het licht aan. 
Schuin voor de kerk is de Ludgertuin. Daarin staat een manshoog beeld van Ludger. Dat beeld stond 
eerst vóór de Ludgerus kweekschool in Hilversum. Dat beeld heeft van 1986 tot 2017 ook nog in 
Muiderberg gestaan. 

 

Ludgerusgebouw 
Dit dorpshuis staat naast de Willibrorduskerk.. Het Ludgerusgebouw is uit 1923. De naamgeving is 
vermoedelijk te danken aan dr. J. ter Heerdt, die van 1931 tot 1960 pastoor was in Wichmond-
Vierakker. In dit gebouw is een café dat doorgaans in de zomermaanden geopend is. Daarbuiten ook 
in het weekend. 
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Ludgerpad, etappe 1 en 2, 2020-01 

2 Vierakker/Wichmond → Den Elter 4,0 km  
 
Vanaf de voordeur van de  Willibroduskerk gerekend RA, Vierakkersestraatweg na 1 km *.  

LA de Heerlerweg. Deze volgen tot het einde, daar LA IJsselweg (eventueel hier RA voor de Theetuin 

Vierakker voor een kopje koffie of thee (april-okt). 

Via fietspad verkeersweg N314 oversteken naar het Ludgermonument 

 

* Er is een alternatief: Loop langs de parkeerplaatsen van het Ludgerusgebouw. Vervolg over het 

bospad. Dit komt uit bij de Boshuisweg die u links opgaat. Op de Vierakkersestraatweg RA,  

nog 300 meter naar de Heerlerweg. Je verkort het gevaarlijke stuk langs de Vierakkersestraatweg. 

 

 

 

1 Den Elter → Zutphen  5,9 km 
 
Bij het Ludgermonument RA, de Liudgersdijk. Einde weg linksaf, Bronsbergen. Deze weg 1,4 km 

volgen, voor tunneltje LA, Bronsbergen (4 t/m 12), weg volgen. 

Na huis met nr 6a rechts aanhouden. Bij fietspad links aanhouden onder viaduct door, bij voormalige 

boerderij LA op fietspad (pijl geel/rood volgen). Wordt klinkerpad. Fietspad  volgen richting de dijk. 

Op de dijk klinkerweg vervolgen tot draaihekje *) onderaan de dijk, loop richting de rivier 

(Leestensklompenpad).  

Bij gemaal pad vervolgen, tot aan dijkversteviging. Volg betonpad, zandpad, klinkerpad, zandpad. 

Haventje aan de linkerhand houden, voetpad op, oversteken bij zebrapad, richting de Walburgiskerk. 

Weg vervolgen via de Lange Hofstraat. RD oversteken, Houtmarkt, Korte Hofstraat RA. Daarna schuin 

links richting Hofje, onder poort, onder tweede poortje. Spoorstraat LA, bij C&A RA, richting Station. 

 

 


