6a Kasteel Slangenburg → Halle

8,5 km

Vanaf de kasteelbrug RA. Over parkeerterrein, brugje over, daarna LA.
Rechts ziet u de oude begraafplaats van de familie Passmann.
De klinkerweg RA. Holdrostweg LA. Op kruising LA. Na brugje RA, zandpad. Op volgende kruising
weer RA. 150 meter verder LA, een lange beukenlaan. Einde RA, asfaltweg oversteken.
Eventueel hier RA naar de Slangenburgse kerk.
RD zandpad, met geel-rood van het Graafschapspad. Op kruispunt RA. Einde laan LA, Brunsveldweg.
100 meter verder RA. Ongeveer 150 meter voor het einde van het pad RA, dat is vlak voor een ven.
Hier einde geel-rood.
Het bosje aan de linkerhand houden. RA, halfverharde weg. Op kruispunt scherp LA, Rutgerstraat.
Op kruispunt met de Nijmansweg RD, Rutgerstraat vervolgen. Daarna RA, Nijmansedijk. Blijf op de
Nijmansedijk (weer einde geel-rood). Op kruispunt met bredere weg RD. Na 400 meter LA,
Meindertweg.
RD zandweg. RA Pluimersdijk. Na huisnummer 18 kunt u voor bus en café’s LA, naar Halle.
Voor vervolg naar Mariënvelde of Aalten loopt u door tot het einde van Pluimersdijk.

Familiebegraafplaats
In 1895 kocht de Duitse grootindustrieel Passmann het landgoed met
kasteel Slangenburg.
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.

Halle
Halle is gelegen op de Halserug, een
16 km lange zuidoost-noordwest
verlopende dekzandrug. Over deze rug
loopt een historische weg, de
Romienendiek. Deze is zowel
cultuurhistorisch als aardkundig van
belang. Zie ook etappe 17 en 18.
In het centrum van Halle staat de
protestantse kerk uit ca. 1858. (bron:
Wikipedia)
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6b Halle → Kasteel Slangenburg

8,5 km

Vanaf Halle Ra, Pluimersdijk. Vanaf Mariënvelde en Aalten Pluimersdijk vervolgen. Na huisnummer
45A LA, Meindertweg, half verhard – zandweg – klinkerweg. Op kruising RA, Nijmansedijk.
Op kruispunt met een bredere weg RD. Bij keuzepunt 44 LA, een breed zandpad.
Asfaltweg oversteken, Rutgerstraat vervolgen. Twintig meter vóór verharding RA, halfverharde weg.
Na huisnummer 1 LA, langs een bosje aan de rechterhand. Na een ven LA, zandweg. Einde LA,
volg nu het geel-rood van het Graafschapspad. Na 75 meter RA *). Op een kruising LA, bospad.
Asfaltweg oversteken, klinkerweg. 10 meter na de slagboom LA, einde geel-rood. Einde van de
beukenlaan RA. Op eerste kruising van paden naar links. Einde LA over brug en na 50 meter RA.
Ook op volgende kruising RA. Kort vóór brugje LA, wandelpad. U passeert nu de begraafplaats van de
familie Passmann, zie etappe 6a. Volgende pad naar rechts en via de parkeerplaats doorlopen naar
het kasteel.

*) Voor de Slangenburgse kerk loopt u de Brunsveldweg uit tot aan de verharding.

Slangenburgse kerk
In en rond deze kerk is een
pioniersgroep die wandelingen in
de natuur en andere activiteiten
organiseert, waarbij het accent
ligt op stilte en meditatie.
Voor de kerk ligt een labyrint dat
uitnodigt om even verstild te
wandelen. Zie verder
spoorzoekenslangenburg.nl .

Beukenlaan op het
landgoed Slangenburg,
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