01 Ludger Fietspad Zutphen → Doetinchem

ca 36 km

Hiervoor gebruikt u de wandeletappes 1, 2, 3, 4, 14 en een klein stukje van etappe 5.

Etappe 1 moet nog (juni 2020) bekeken worden.
Vermoedelijk zult u rijdende over het wandelpad
geen problemen tegenkomen, behalve dat de
uiterwaarden van de IJssel niet geschikt zijn voor de
fiets.

In etappe 2 kunt u geheel het wandelpad blijven
volgen.

Ook etappe 3 moet nog (juni 2020) bekeken worden.
U zult van Vierakker tot de Lankhorsterstraat uw
eigen weg moeten zoeken. Daarna zal het tot dicht
bij Widapa wel goed te fietsen zijn. Wellicht met de
fiets aan de hand langs het monument Widapa.

Bij etappe 4 moet u bij het verlaten van Hengelo wat
langer op de Zelhemseweg blijven (route met hond).
Als het erg droog is geweest dan is het op de
Boeijinkweg/Wisselinkweg wel erg zwaar om te fietsen. Blijf eventueel op de Zelhemseweg en ga pas
bij de Schooltinkweg naar rechts, naar de wandelroute.

In Zelhem gaat u eerst nog via etappe 5 naar het museum Smedekinck met het Ludgerkerkje. Daarna
keert u terug naar het pleintje tussen de Zuivelstraat en de Stationsstraat. Vandaar via de Dr.
Grashuisstraat steeds rechtdoor het fietspad langs de N315. Bij het tunneltje komt u op etappe 14.

In etappe 14 mag u ook met de fiets over het grindpad. Maar u gaat al vóór het veerooster naar
rechts. In de woonstraat gaat u meteen naar links. Die straat maakt een bocht naar rechts. Daarna
gaat u weer links, de Boerhaavelaan. Bij de volgende bocht gaat u rechtdoor over het fietspad. Bij de
veeroosters komt u weer op de route van de wandelaars. U mag door het park fietsen, maar zult wel
moeten afstappen bij een klaphekje dat naar u toedraait.

Ludgerpad, fietsetappe 01, 2020-06

