
Ludgerpad, etappe 7, 2020-06 

7a Halle → Mariënvelde 5,7 km 
 
Pluimersdijk in oostelijke richting uitlopen. LA, Molenweg. Dorpsstraat recht oversteken, 

Landeweerweg. Aaltenseweg RA. Tweede weg LA, de Stuivezandweg (voor de Radstake doorlopen). 

RD een zandweg waar u verderop links aanhoudt. Bij asfaltweg RD links langs sloot. Volgende 

asfaltweg schuin naar links oversteken, de Braamhorstweg. In de bocht links aanhouden, 

Vildersveenweg.  

100 meter verder over duiker gaan en aan de rechterkant van de sloot verder gaan. Sloot steeds 

volgen tot einde, dan links langs de Veengoot. Asfaltweg RA.*)  

Einde Tulnersweg LA. Honderd meter verder vindt u de O.L.V. van Lourdeskerk en twee cafés. 

 

*) Als u Mariënvelde overslaat, dan neemt u 150 meter na de Vremanstraat RA, het Piepersdiekske. 

Einde Piepersdiekske RA, asfaltweg. 

 

 

O.L.V. van Lourdeskerk 

Mariënvelde, vroeger ‘Achter Zieuwent’ genoemd, is ontstaan vanuit Zieuwent. Met veel offers werd in 

1932 onder leiding van pastoor Deperink een eigen kerk gebouwd naar een ontwerp van Ir. de Kort. 

Karl Wenzel schilderde de kruiswegstaties. De imposante muurschilderingen in de kerkruimte zijn ook 

van hem. Zie etappe 7b. 



Ludgerpad, etappe 7, 2020-06 

7b Mariënvelde → Halle 5,7 km 
 
Vanuit de kerk LA. Op driesprong links, Pastoor Deperinkweg. Na 100 meter RA, Tulnersweg.  

Direct na de brug LA, langs de Veengoot. Na een kleien stuw RA, de sloot aan uw rechterhand 

houden. Een heel eind verder is er een bocht naar links, 150 meter verder over een duiker en over de 

weg uw richting vervolgen.  

RA, Braamhorstweg. Zanddijk recht oversteken, rechts langs een sloot. RD, Stuivezandweg.  

De zandweg rechts aanhouden, wordt iets verder half verhard – klinkerweg. RA, Aaltenseweg. *) 

RD, half verhard. LA, Landeweerweg. Verkeersweg oversteken, Molenweg. RA, Pluimersdijk. 

Vlak voor huisnummer 18 kunt u rechts naar het centrum van Halle, met bushalte en cafés. Als u 

doorgaat naar de Slangenburg of Zelhem vervolgt u nog een klein of groot stuk de Pluimersdijk. 

 

*) Overstappunt richting de Radstake en Aalten, zie etappe 17. 

 

 

 

Schildering van Karl Wenzel 

Achter in de kerk op de muur onder een boog prijkt Ludger als bisschop in vol ornaat. Staf in zijn linker 
hand, het kruis in zijn rechter. Hij missioneert. Het is alsof hij de woorden ‘Ik verkondig u Christus’ de 
donkerte inzendt. De kerkdeur is meestal gesloten. Via de Mariakapel (rechts), die wel vaak open is, 
kunt u de wandschildering (links) gedeeltelijk zien. 
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