
Ludgerpad, etappe 3, 2020-01 

3 Vierakker/Wichmond → Hengelo Gld 8,8 km 

 
Vanuit het St. Ludgerusgebouw LA. Twintig meter na de brug LA, Baron van der Heijdenlaan. Verder 

wordt dat de Hackfortweg. Na huisnummer 33 RA. Verkeersweg oversteken en LA, door de rechter 

berm. Bij bord “Ockhorstroute 2007” RA (deze route met bordjes met vliegende gans, volgt u nog 1,8 

km in tegengestelde richting). 

Na het bosje met bocht mee naar links, daarna naar rechts en daarna LA, verharde weg. Op asfaltweg 

RA. Bij huisnummer 4 LA, klinkerweg. 

Voor het ijzeren hek links aanhouden (zandpad). U bent hier op een terrein van Natuurmonumenten. 

Na bank RA. Voor bos LA. Na 150 m RA het bos in.  

Bij huis links aanhouden. Asfaltweg RA (einde Ockhorstroute). 

Einde weg LA, De Horst. Op kruising RA, Nieuwenhuisweg. Einde weg LA, Lankhorsterstraat. 180 

meter verder RA, Wichmondseweg.  

Doorlopen tot de driesprong. RA, Koningsweg. 200 m verder LA, Krommedijk. 

Na 400 m LA, Kervelseweg. Voor de bank rechts aanhouden. Even verder LA, Kervelseweg. Deze 

zandweg is verderop asfaltweg. Op kruising RA, Bruinderinkweg. Na 400 m, vóór begin van de 

bomenrij, en bij bordje ‘Buurtpreventie’ LA langs de sloot.  

U komt uit bij het monument Widapa, zie hieronder.  

Over klinkerweg RD, richting autobedrijf. Via asfaltweg links naar rotonde. Daar zijn de bushaltes. 

 

 
Widapa 
Op de plaats waar in het jaar 801 de gelijknamige boerderij vermoedelijk stond, is dit monument in 
2001 opgericht. In die boerderij heeft Ludger een akte ondertekend waarin voor het eerst de naam 
Salehem (Zelhem) voorkomt. De eigenaar van Widapa verplichtte zich om jaarlijks voor de verlichting 
in de kerk in Salehem te zorgen. Zie verder de tekst over Zelhem bij de volgende etappe.. 
 



Ludgerpad, etappe 3, 2020-01 

 
Ludgerpad, route tussen Vierakker/Wichmond en Hengelo Gld 



Ludgerpad, etappe 3, 2020-01 

3 Hengelo Gld → Vierakker/Wichmond  8,8 km  
 
Vanaf de bushalte in Hengelo oversteken naar garage bedrijf Wassink. Direct na deze garage RA 

klinkerweg, na 50 meter LA en direct weer rechts. U ziet na enkele meters rechts het monument 

Widapa. Na monument links langs de sloot.  

Einde van dit pad RA, Brunderinkweg. Einde van deze weg LA, Kervelseweg. De asfaltweg, wordt 

later zandweg. Einde weg RA richting landgoed het Kervel. Voor landgoed het Kervel LA, zandweg. 

Einde weg RA, Krommendijk. Einde weg RA, Koningsweg.  Op driesprong LA, Wichmondseweg. 

Doorlopen tot het eind en daar LA, Lankhorsterstraat. 

Eerste weg RA, Nieuwenhuisweg. Op viersprong LA, De Horst. Neem de Polweg RA. Bij huisnummer 

6 LA, een klein natuurterrein op, W57, landgoed Hackfort. Bij woning het bospad RA vervolgen 

(Ockhorstroute). Dit pad volgen tot asfaltweg, daar RA, pad dorpsbelang Wichmond Vierakker blijven 

volgen, na huisnummer 3 LA. Bij huisnummer 2 volg Ockhorstroute (voor KNP W16) pad volgen, RA 

door weiland tot bosje, langs bosrand, pad vervolgen tot aan de Baakseweg (bord Ockhortstroute 

2007). Vervolg LA via berm aan de linkerkant. 

Na 200 meter onverharde weg RA. Einde weg LA. Deze weg blijven volgen*). Kruispunt over Baron 

van der Heijdenweg. Einde weg RA, Dorpsstraat. Einde weg LA richting het Ludgerusgebouw. 

 

*) Nog prachtig alternatief door bos: bij bord nrs 25 25a 25b RA zandpad in weg volgen, links 

aanhouden, over brug, rechtdoor door het bos, einde bospad LA zandpad volgen tot aan 

Ludgerusgebouw en kerk. 


