
Ludgerpad, etappe 16, 2020-03 

16 Zelhem → Halle 7,2 km 

 
Ga vanuit de Lambertikerk LA. Na café De Groes LA, Stationsstraat. RD, Zuivelweg.  

RD, Pluimersdijk. Even later loopt u langs museum Smedekinck en ziet u daarna op het terrein het 

Ludgerkerkje. 

Pluimersdijk vervolgen. Stikkenweg oversteken. Pluimersdijk vervolgen. RA, Priesterinkdijk.  

LA, Boldijk. Vóór de eerste boerderij LA, aan de rechterzijde van de sloot lopen (de sloot is dus links 

van u). U loopt nu het Boelekeerlspad in tegenrichting. Asfaltweg schuin naar rechts oversteken,  

het bos in. Klinkerweg schuin naar links. 

Na Vleesboerderij Boldiek bij de slagboom RA. Na sloot LA. 50 m verder RA, door het Besselersbos. 

Pas hier op voor de Boelekeerl. RD, grindpad. LA, klinkerweg. RA, Pluimersdijk. Halle-Nijman-weg 

oversteken. Pluimersdijk tot het eind vervolgen *). Aan het eind LA, Molenweg.  

*) Na nummer 18 kunt u voor bus, café’s en winkel LA naar Halle. 

 

Boelekeerlspad 
Dit pad door een nieuw natuurgebied is in 2002 ontstaan op initiatief van buurtbewoners en met 
medewerking van grondeigenaren en aanwonenden. Het is genoemd naar de ‘Boelekeerl’, een 
boeman waarmee in vroeger tijden kinderen angst werd aangejaagd. “De Boelekeerl zit onder ’t 
vlonder, doarumme meug-i-j nooit dichte bi-j ’t water of bi-j den kolk kommen.” Pas dus op bij de vijver 
die u passeert!  
Het Boelekeerlspad is een rondroute van 6 km. Een folder is te koop in de koepel bij de Vleesboerderij 
Boldiek. 
 
 

16 terug  de Halle/Nijmanweg → Zelhem 7,2 km 

 
Ga vanuit de Molenweg de eerste zandweg rechts. Bij paddenstoel 21432 de Halle Nijmanweg 

oversteken, Pluimersdijk. Na huisnummer 14 linksaf, Stadsedijk. Op splitsing rechts, Stadsedijk. Bij 

Besseldersbos rechts, grindpad. Bij grondwatermeter links aanhouden, Boelekeerlspad.  

Einde pad links en dan eerste pad rechts. Direct na sloot rechts aanhouden, achter langs de loods. 

Daarna klinkerweg volgen. Bij bocht met Boelekeerlspad het bos in. Op harde weg rechts en meteen 

links langs sloot. Op asfaltweg rechts, u verlaat hier het Boelekeerlspad. Einde weg rechts. Einde 

klinkerweg links, Pluimersdijk. Voorrangsweg oversteken. Na twee bochten passeert u museum 

Smedekinck met het Ludgerkerkje.  

Brinkweg schuin oversteken, Zuivelweg. Dr. Grashuisstraat oversteken, Stationsstraat. Op viersprong 

rechts naar de Markt. Eindpunt etappe bij de Lambertikerk. 
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