
Ludgerpad, etappe 18, 2020-03 

18 De Radstake → Aalten 9,2 km 

 
De verkeersweg oversteken via ruiter- en fietserslicht. RD en na 200 m LA, Rieteweg. RA, 

Schapendijk. Einde RA. Na 40 meter LA, Lage Wolboomsdijk. Einde RA, asfaltweg. LA, Romienendiek 

*). RA, Boterdijk. LA, Pasopweg langs minicamping. Asfaltweg oversteken en direct RA langs sloot. 

Na bosje LA. 350 meter verder LA, “Opengesteld”. Op splitsing RD. Bij keuzepunt Y63 LA. Loop langs 

de akker. Op T-splitsing LA. Op asfaltweg RA, (Romienendiek). 

Verkeersweg voorzichtig oversteken. RD Berkenhovestraat. Einde RA, Lichtenvoordsestraatweg. RD, 

Landstraat. U passeert de Oude Helenakerk.  

RD, Landstraat wordt verderop Dijkstraat. U passeert de Jozefschool (rechts) en de nieuwe  

St. Helenakerk (links). Voor deze kerk ziet u aan de rechterzijde de Ludgerboom uit 1992. Dijkstraat 

vervolgen. RA, stationstraat. 

 
*) De naam Romienendiek komt vermoedelijk niet van de Romeinen maar van een vrouw, Rooie 
Miene, die aan de zandweg (=diek) woonde. 
 

 

Vennebulten 
Rondom de vlakbij gelegen Vennebulten en Zwarte Vennen, een prachtig natuurgebied, doen de 
meest fantastische en romantische struikroververhalen de ronde. Rovers overvielen de reizigers in de 
buurt en verstopten zich bij de Zwarte Vennen. 

 

Koningswegen of Heelwegen 
De Heelwegen zijn onderdelen van het Ludgerpad. Het zijn vroeg middeleeuwse routes die de oude 
nederzettingen met elkaar verbonden. Deze nederzettingen waren de hoven van de regionale heren. 
Deze gaven enige bescherming. In latere eeuwen gebruikte men de naam Hessenwegen. De handel 
trok er over. 
 

Aalten: Oude- en St.-Helenakerk en Jozefschool 
Zie tekst bij etappe 10. 
 
 

18 terug Aalten → De Radstake 9,2 km 

 
Vanuit station Aalten rechtsaf. Eerste weg LA, Dijkstraat. Na 200 meter links aanhouden. U passeert 

nu de St. Helenakerk (links) en de Jozefschool (rechts). Nog even rechtdoor en iets verder weer 

links aanhouden, Landstraat. Daarna komt u langs de Oude Helenakerk. Op de voorrangsweg 

rechtdoor.Eerste weg links, Berkenhovestraat.  

Einde bebouwde kom de voorrangsweg oversteken, Romienendiek *). Na uitvaartcentrum links 

fietspad: Hazenkampweg. Op splitsing rechts aanhouden. Einde rechts, daarna op splitsing links 

aanhouden. Over slootje en dan naar rechts. Einde pad links en direct naar rechts op asfaltweg. 

Eerste weg links, Pasopweg. Asfaltweg rechts, Boterdijk. Op viersprong links, Romienendiek. U nadert 

nu de Vennenbulten. 

Eerste weg rechts, Goordijk. Na huisnummer 4 eerste pad links, Schapendijk. Einde pad links. Daarna 

schuin rechts naar verkeerslichten. Twenteroute N18 oversteken. 
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