
Ludgerpad, etappe 8, 2020-05 

8a Mariënvelde → Zieuwent 4,2 km 
 
Vanaf de kerkdeur LA, en dan de Pastoor Deperinkweg LA. Na 1 kilometer LA, Koediek (kerkepad). 

Einde RA, klinkerweg met populieren. Reindersweg LA. Möllasdiek RA. RD de Boersweg.  

Na de boerderij rechts aanhouden, een fietspad.  

Asfaltweg RA. Op driesprong het fietspad links, Kotte Voare. Bij sportveld LA over brugje.  

Op de asfaltweg RA, daarna de Kennedystraat LA. Door naar de St. Werenfriduskerk (zie 8b) 

 

 

Kerkepaden 

‘Kerkepad’ wordt in de 

dorpen rond Zieuwent 

zonder tussen-n 

geschreven. In elk dorp 

staat maar één kerk. Die 

smalle paden in Zieuwent, 

Mariënvelde en Beltrum 

worden nu onderhouden 

door vrijwilligers van de 

Stichting Kerkepaden.  

Ze lopen vaak over 

grondstukken van de 

plaatselijke agrariërs. 

Aan het begin van zo’n pad maakt een bordje, met daarop ook enkele gedragsregels, vaak duidelijk 

dat u over privé terrein gaat. (foto van de Koediek) 

 
 

 



Ludgerpad, etappe 8, 2020-05 

8b Zieuwent → Mariënvelde 4,2 km 
 
Vanuit de St. Werenfriduskerk LA tot bij café ’t Witte Paard’. Einde straat RA. Dan het fietspad LA, 

Kotte Voare, een kerkepad (zie 8a). Na brugje RA. Op driesprong RA. Het fietspad LA, Peskepad.  

Op de asfaltweg LA. Bij kruising RD, Möllasdiek. LA, Reindersweg. RA, Koediek. Op asfaltweg RA 

naar Mariënvelde, ca. 1 km. Halverwege ziet u linksaf een vervallen boerderij, de ‘Pieper’. 

Indien u Mariënvelde overslaat gaat u 200 meter nadat u de Koediek verliet, bij een schrikhek LA via 

het Piepersdiekske naar Halle. 

 

St. Werenfriduskerk 

Boven het tot ver in de twintigste eeuw volledig katholieke 

dorp torent de neo-gotische Sint-Werenfriduskerk (1899), 

ontworpen door architect J.W. Boerboom. De kerk wordt 

‘de kathedraal van de Achterhoek’ genoemd.  

De deur die het dichtst bij de pastorie is, is vaak open.  

Hij voert via de Mariakapel naar de kerkzaal. 

 

In het priesterkoor zijn 5 glas-in-lood-ramen. Van links 

naar rechts: Ludger, Werenfridus, Christus triomfator, 

Willibrordus, Bonifatius. (foto van het Ludgerraam) 


