
Ludgerpad, etappe 10, 2020-05 

10a Lichtenvoorde → Aalten 11,6 km 

 

Vanaf de bushalte LA, richting dorp. Daarna RA, Kerkhoflaan. Op kruispunt LA, Raadhuisstraat.  

Bij de Varsseveldseweg RD. U bent nu dicht bij de tijdelijke huisvesting van de St. Ludgerusschool.  

Vanaf het kruispunt naar de Bonifatiuskerk. Daarna RD naar de markt. 

Bij de steen met de leeuw LA, Korte Rapenburgsestraat. RA, Rentenierstraat. Na de Johanneskerk 

rechts en links, Rentenierstraat vervolgen. Einde van de Rentenierstraat links aanhouden. Bij de 

fabriek rechts aanhouden, Aaltenseweg. Tweede straat RA, Ludgerstraat, dan eerste weg links.  

U loopt nu langs de ingang van de Ludgerhof. 

De Tongerlosestraat uitlopen. Tussen betonnen paaltjes door, daarna RA. LA, Klinkerweg. Na een 

bocht komt u langs huisnummer 8. Daarna LA, zandweg. Aan einde LA, asfaltweg. Vervolgens RA, 

Straksweg. Einde weg LA, Nijhofsweg en 90 meter verder RA, Nijhofslaantje. U komt nu uit bij 

museum/restaurant/camping De Neeth. 

Vóór de boerderij bij De Neeth LA, halfverharde weg. Daarna RA, Blauwenweg. Loop een klein stukje 

over een erf. Einde weg RA, asfaltweg. Op splitsing LA, Barloseweg richting Aalten. Deze Barloseweg 

2,5 km blijven volgen tot de watertoren. 

Even LA, 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. Helena-kerk (links). Voor deze kerk ziet u aan de rechterzijde de Ludgerboom uit 1992.  

Dijkstraat vervolgen. RA, stationsstraat. 

 

Bijzonderheden van Aalten, zie 3e pagina. Informatie van Lichtenvoorde hieronder. 

St. Ludgerusschool  
Deze is opgericht in 1951. De school is bedoeld voor leerlingen uit het samenwerkingsverband 
Lichtenvoorde, die aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs. 
Bij het uitkomen van deze versie van het Ludgerpad, van augustus 2019 tot juli 2021 zit de school in 
een tijdelijke oude school aan het begin van de Varsseveldseweg. Voor de oude (en toekomstige) 
locatie van die school gaat u naar Varsseveldseweg 47. Daarna terugkeren 
 

Bonifatiuskerk 
Dit is de vierde RK kerk op deze plek. Na de Reformatie werd in 1672 door de Münsterse bisschop 
Bernhard van Galen de parochie Lichtenvoorde opgericht. In de kerk hangt links vooraan het 
wandkleed van Ludger dat afkomstig is uit de voormalige Ludgerkerk. De Bonifatiuskerk is van 
maandag tot vrijdag open tussen 9.00 en 17.00 uur. 
 

Johanneskerk 
Op de plaats van een oude kapel is de Johanneskerk (Rentenierstraat 9) in 1648 als zaalkerk met een 
zware, hooggespitste toren opgetrokken. De kerk ligt op de hof van een voormalige burcht, bij de 
"voorde" (doorwaadbare plaats) in het centrale bekengebied. Hier bouwde Gieselbert van 
Bronckhorst, heer van Borculo, in 1277 de burcht ‘Lichtenvoorde’. 
 

Ludgerhof 
In 2005 werd het wooncomplex Ludgerhof in de voormalige Ludgerkerk geopend. De kerk van 
architect Gerard Schouten werd door architect Hans van Beek van de sloop gered. 16 woningen 
werden gerangschikt langs het binnenplein waar ooit het middenschip zich bevond. 
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10b Aalten → Lichtenvoorde 11,6 km 

 

Vanuit het station RA. Voor de rotonde LA, Dijkstraat. U passeert de nieuwe St. Helena-kerk (rechts) 

Voor deze kerk ziet u aan de rechterzijde de Ludgerboom uit 1992. Even verder de Jozefschool 

(links). Op de plek waar de hoofdweg rechtsaf gaat, gaat u rechtdoor en bij de volgende splitsing 

houdt u links aan. U passeert de Oude Helenakerk aan de rechterhand. RD, Landstraat vervolgen. 

Daarna RD, Lichtenvoordsestraatweg. Even later LA, Berkenhovestraat. 

Verkeersweg voorzichtig oversteken en dan RA, Barloseweg. Deze weg 2,5 km blijven volgen tot de 

Markerinkdijk. Hier RA. Daarna LA, Blauwenweg. Op erf rechts aanhouden, zandpad. Bij keuzepunt 

V54 gaat u LA. U nadert nu museum/camping/restaurant De Neeth. 

Bij De Neeth RA, Nijhofslaantje. Einde LA en na 90 meter RA, Straksweg. Einde LA, Groot-Deunkweg. 

Na een bosje RA, een asfaltweg die verderop zandweg wordt. RA, klinkerweg. Nu doorlopen tot kort 

voor de bebouwde kom van Lichtenvoorde. 

Vóór het plaatsnaambord RA, zandpad. Bij een bocht LA, Tongerlosestraat. Bij de tweede verbreding 

in deze straat is rechts de Ludgerhof. RA, Ludgerstraat. Einde weg LA. Op splitsing bij fabriek links 

aanhouden. Bij volgende splitsing rechts aanhouden, Rentenierstraat. Dan RA en LA langs de 

Johanneskerk. LA, Korte Rapenburgsestraat. Bij de kei (met leeuw) RA. Voorbij de Bonifatiuskerk 

de drukkere weg oversteken, Raadhuisstraat. RA, Kerkhoflaan. Richterslaan oversteken en LA naar 

het busstation. Voor Zieuwent gaat u na het oversteken rechtdoor. 

 

Gegevens van Lichtenvoorde op de eerste pagina, van Aalten hieronder. 

Links vaandel in de Bonifatiuskerk. 

Rechts de Johanneskerk.
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Aalten 

 
Oude Helenakerk  (Markt / Landstraat) 

Aalten is van zeer oude datum. Liggend op glooiingen en dicht bij water was het een prima plek om te 
wonen. Er is in de Aaltense Musea een gedeeltelijk zilveren grafvondst, van nabij de oude Heelweg: 
de gordel, de schildknop en de stijgbeugels van een edelman uit ca 800. Het is zeer aannemelijk dat 
Ludger of zijn onmiddellijke opvolger aan de hoge Markt de eerste kerk van Aalten heeft gesticht. De 
eerste officiële vermelding van het kerspel Aalten dateert uit 1152. Het oudste deel van het uit de 
veertiende en vijftiende eeuw daterende kerk is de Romaanse toren (eerste helft 13e eeuw). De kerk 
was gewijd aan Helena, de moeder van de Romeinse Keizer Constantijn. Zij zou op een pelgrimstocht 
naar het H. Land (ca 325) het kruis van Christus teruggevonden hebben. In de kerk bevinden zich 
opmerkelijke muurschilderingen.  
 

St. Jozefschool 
De huidige Jozefschool is ontstaan uit een fusie van de vroegere Jozefschool en de Ludgerschool uit 
Aalten. Een plaquette van die Ludgerschool op het schoolplein, drukt in woorden de betekenis van 
Ludger uit. De plaquette is alleen te bezichtigen als het schoolplein open is. 
 

Nieuwe St. Helenakerk 

(Dijkstraat 11) 
Vier kerkgebouwen gingen, na de 
Reformatie, vooraf aan het huidige 
Godshuis. De huidige kerk in 
Romaanse stijl met een sober 
interieur (1952), zoals in een 
kloosterkerk, komt voort uit een in 
1894 gebouwde kerk. Op 28 
januari 1945 troffen twee bommen 
de omgeving van de kerk. De kerk 
werd zwaar beschadigd en de 
pastorie lag in puin. 
Links van de toren is iedere dag 
de Mariakapel geopend. Men kan 
er de stilte opzoeken en een 
kaarsje branden. 
 

Ludgerboom 
In 1992 werd rechts voor de 
nieuwe St. Helenakerk deze boom 
door de burgemeester van Aalten, 
de dominee en de pastoor geplant. 
Het was het jaar waarin herdacht 
werd dat St. Ludger 1250 jaar 
geleden in het toen Friese Zuilen 
bij Utrecht geboren werd. De boom 
is een koningslinde. 
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Vanwege de lengte is het kaartje in tweeën geknipt, de grijze gedeeltes zijn de overlappingen. 
 

 
 
 


