
Ludgerpad, etappe 5, 2020-06 

5a Zelhem → Slangenburg (niet voor fietsers) 6,3 km  
 
Op deze route volgt u tot Kasteel Slangenburg geheel het wit-rood van het Pieterpad. Alleen op de 
Pluimersdijk wijkt het Ludgerpad een kleine honderd meter af voor een bezoek aan het Ludgerkerkje. 
  
Ga vanuit de Lambertikerk (zie etappe 4) LA. Na café De Groes LA, Stationsstraat. 

RD, de Zuivelweg. Ook Pluimersdijk RD. Nog even rechtdoor voor het Ludgerkerkje bij museum 

Smedekinck. Terug naar het Pieterpad, daar LA, fietspad, verderop asfaltweg. RD, de Blekweg.  

Op asfaltweg LA, 100 meter verder RA, de Brunsveldweg. 

Brunsveldweg in bocht naar links vervolgen. Priesterinkdijk RA. Zandweg RD. Halfverharde weg LA. 

Vóór huisnummer 8 RA. Asfaltweg LA. Kolkstroeterpad RA. Voetpad RD. Zandweg RD.  

Asfaltweg LA. Halfverharde weg RD, verderop zandweg.  

Op kruising met zandwegen met slagbomen rechtdoor, tenzij u nu meteen naar Doetinchem gaat, zie 

etappe 14. U kruist een asfaltweg, daarna LA over een brugje. Voor de gracht LA naar de ingang van  

kasteel Slangenburg.  

 
 

Museum Smedekinck 

In 2007 is in Zelhem het Museum Smedekinck 

geopend. Het erfgoed-museum is gevestigd in 

de prachtig gerestaureerde historische boerderij 

Smedekinck aan de Pluimersdijk 5 te Zelhem.  

De boerderij werd reeds in 1341 genoemd als 

leengoed van het, door Ludger gestichte 

klooster in Werden (Duitsland).  

De permanente expositie geeft een inzicht in de 

ontstaansgeschiedenis en leefwijze van de Zelhemmers door de eeuwen heen. In het museum is een 

hoek ingericht door de Ludgerkring Oost Gelderland. Het museum is in de zomer geopend op 

dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur. 

 

Ludgerkerkje 

In 2001 is bij het 1200 jarig bestaan van Zelhem, 

de kapel van Salehem voor het eerst herbouwd. 

Dit tijdelijke gebouwtje stond toen in het 

grasveld, schuin voor de Lambertikerk. Later, in 

2006, is het Ludgerkerkje definitief herbouwd op 

het veldje achter de bibliotheek.  

In  2013 werd het kerkje door de Stichting 

Ludgerkerkje overgedragen aan het museum 

Smedekinck. Daartoe werd het gehele kerkje 

met een moderne kraan opgetild en verhuisd naar de huidige locatie aan de Pluimersdijk. 



Ludgerpad, etappe 5, 2020-06 

5b Slangenburg → Zelhem (niet voor fietsers) 6,3 km  
 
Op deze route volgt u tot de Lambertikerk in Zelhem geheel het wit-rood van het Pieterpad. Alleen op 
het eind wijkt het Ludgerpad een kleine honderd meter af voor een bezoek aan het Ludgerkerkje. 
  
Vanuit kasteel Slangenburg LA, houdt de gracht aan uw linkerhand. Op splitsing RA, door bos.  

Na brugje RA en klinkerweg oversteken, een zandweg die verderop half verhard is. Op kruising RD, 

Loordijk. Na bord “IJzevoorde” RA, zandweg. Op kruising met asfaltweg RD, Kolkstroeterpad.  

Op asfaltweg LA en 100 meter verder RA, een laan met eiken. LA, halfverharde weg die langs 

gebouwen voert. Na huisnummer 4A  RA. Daarna RD, Priesterinkdijk. Een eindje verder LA, 

Brunsveldweg. Deze weg in bocht naar rechts vervolgen.  

LA, Nijmansedijk. Na 100 meter een smal pad rechtsaf. Asfaltweg voorzichtig oversteken, Blekweg. 

RD, fietspad. Op asfaltweg even naar rechts voor het Ludgerkerkje bij museum Smedekinck. Dan 

terug over de asfaltweg richting de fabriek. Bij fabriek schuin RD, Zuivelweg. RD, Stationsstraat. RA 

naar Markt en naar de bushalte. 

 

Kasteel Slangenburg 

Het imposante kasteel is in de 

zeventiende eeuw gebouwd. In de 

belangrijke zalen liet Frederik Johan van 

Baer door Gerard Hoet (1648-1733) 

schilderingen aanbrengen. Hoet (1648-

1733), was een tijdgenoot van Rembrandt. 

Het zijn, met de Griekse mythologie 

verweven, herinneringen aan zijn vroeg 

overleden vrouw.  

In 1895 kocht de Duitse grootindustrieel 

Passmann het landgoed met kasteel. Al 

spoedig gebruikte hij het als vakantiehuis. 

In 1901 overleed zijn twintigjarige 

lievelingsdochter Gertrud. Enkele jaren 

daarna realiseerde de heer Passmann de 

familiebegraafplaats, waar zijn dochter als 

eerste werd bijgezet,  

zie etappe 6.  

In 1945 werd het landgoed Slangenburg 

als vijandelijk vermogen in beslag 

genomen en kwam in het bezit van de            (fotos: Kasteel Slangenburg en Kolkstroeterpad) 

Nederlandse staat. Het wordt nu beheerd  

door Staatsbosbeheer. 
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