14a Kasteel Slangenburg → Doetinchem

8,4 km

Vanuit kasteel Slangenburg LA, houdt de gracht aan uw linkerhand. Op splitsing RA, door bos. Na
brugje RA en klinkerweg oversteken. Eerste zandweg LA, langs slagboom. Asfaltweg oversteken,
graspad. N S-bocht in haakse bocht naar links, rechtdoor lopen, smal pad. Over brugje. Op T-splitsing
naar links. Het pad maakt ruime bochten naar rechts. Op splitsing in eikenbosje linksaf. Het pad maakt
nu bochten naar rechts en links. Bij een mooie eikenlaan aan de rechterzijde RD naar bos, tenzij het
erg nat geweest is. Dan gaat u door de eikenlaan en daarna naar links.
In het bos rechts aanhouden. Asfaltweg oversteken. RD, Mellinkstraat, verboden voor auto’s. Ook de
volgende asfaltweg RD, Bultensweg. Vijftig meter voor verkeersweg RA, dan LA door tunneltje.
Bovenaan het fietspad links aanhouden. Bij verkeerslichten RD, verder over grindpad. Na veerooster
RA, over smal pad. *)
RD, breder pad. Verderop RD, fietspad. Vóór brug RD over voetpad. Bij verkeersweg even RA en dan
oversteken via twee veeroosters. Na brugje rechts aanhouden, breed halfverhard pad richting
informatiebord. Na informatiebord twee maal links aanhouden. Door klaphekje en RD, voetpad.
Na bochten naar rechts, eerste pad links. Voor de plas RA en in de straat naar links. Honderd meter
verder RA, Brederostraat. U komt uit bij het voormalige St.-Ludgercollege (zie hieronder).
Even RA naar het beeld, dan terug. Op de splitsing RD en 50 meter verder RA, Heijermansstraat.
Via een parkeerplaats naar de verkeersweg, rechts over het fietspad. Bij verkeerslichten LA,
Rozengaardseweg. RD, Raadhuisstraat. Na stadhuis LA, richting Gaanderen. Bij verkeerslichten RA,
naar station. Het busstation bereikt u via het spoorstation.
*) Overstappunt van en naar etappe 15, zie de stippellijn op het kaartje.

St.-Ludgercollege
Het St.-Ludgercollege in Doetinchem
is opgericht in 1950. De naam is
voorgesteld door Pastoor Jos ter
Heerdt uit Vierakker-Wichmond die
voorzitter van het oprichtingscomité
was. In 1991 vond een fusie plaats
met de Willibrordmavo uit
Doetinchem. De gefuseerde school
bleef toen Ludgercollege heten,
maar het voorvoegsel St. verviel.
In 2020 vond een fusie plaats van
alle drie de middelbare scholen in
Doetinchem. De gezamenlijke
scholen splitsen zich meteen in twee
scholen, het Panora college en het
Houtkamp college. De laatst
genoemde gaat nu (vermoedelijk bij het schrijven, april 2020) het Ludgergebouw gebruiken.
Het gebouw aan de Vondelstraat is uit 1967. Het beeld voor de school is uit 1968. Het is gemaakt
door Frans Cox (1917-1997). Het stelt Ludger voor, gezeten op zijn paard, vergezeld door de dichterzanger Bernlef en wegvliegende ganzen.
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14b Doetinchem → Kasteel Slangenburg

8,4 km

Ga vanuit het station RD naar de verkeerslichten. LA naar het centrum. Na stadhuis bij verkeerslichten
RA, Raadhuisstraat. RD, Rozengaardseweg. Bij verkeerslichten aan de rechterzijde oversteken.
Aan de overkant RA. Na bankje LA, langs parkeerplaats, straat naar rechts. LA, Vondelstraat. U komt
nu bij het voormalige St.-Ludgercollege (zie etappe 14a).
Vanaf het Ludgerbeeld iets terug, dan LA, fietspad. Volgende straat LA. Bij afvalbakken RA, fietspad.
Voor brugje LA. Dan op kruising paden RA, bocht naar links volgen.
Het pad links aanhouden. RD door klaphekje naar boerderij. Vóór boerderij RA. Bij grote keien LA,
voetpad over brugje en dan rechts aanhouden. Verkeersweg oversteken, en meteen eerste pad RA.
Na 20 meter LA, parkje in. Bij brugje RD, over fietspad. Waar fietspad afbuigt RD, voetpad. Voor het
volgend brugje RD, smal pad. U komt uit op een grindpad. *)
Op grindpad LA. Bij verkeerslichten recht oversteken, fietspad. Einde pad RA door tunneltje. Daarna
RA en 20 meter verder LA. RD Mellinkstraat. Asfaltweg iets naar links oversteken, pad “opengesteld”
door bos, tenzij de bodem erg nat is. Dan gaat u LA en bij 5-sprong de eikenlaan naar rechts.
U kunt de slagboom voor het bos optillen. In het bos links aanhouden. Bij eikenlaan RD, niet door die
laan. Op een splitsing onder een aantal eiken gaat u RA. Vóór een bos met naaldbomen RA, langs
bijenkasten. Over bruggetje. Asfaltweg oversteken. Op kruispunt #) RA, zandweg met fietspad.
Klinkerweg oversteken en 20 meter verder LA over bruggetje. Vóór gracht LA.
Als u naar de bushalte of de abdij wilt gaan dan 50 meter na het kasteel RA, zie ‘Extra’.
*) Overstappunt van en naar etappe 15, zie de rode stippellijn op het kaartje.
#) Voor Zelhem gaat u hier LA, zie etappe 5b.

Ludgergebouw.
Ludger op paard
met achter zich de
ganzen. Voor hem
staat Bernlef.
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15a Slangenburg via abdij → Doetinchem

8,2 of 9,1 km

Komende vanuit het kasteel gaat u RA en na 50 meter weer RA, een voetpad. Verkeersweg
voorzichtig oversteken. RD, zandpad. U gaat via klaphekjes over een wei. Gaat u meteen naar
Doetinchem, dan bij het brugje RA. Voor de abdij gaat u juist linksaf over het brugje en verder steeds
RD, het zandpad en de halfverharde weg volgen. In beide gevallen verlaat u hier het Pieterpad.
Vanuit de abdij de zelfde weg terug tot het brugje.
Richting Doetinchem passeert u een slagboom en een kruising van zandwegen. Eind zandweg even
rechts en direct links, smaller pad. RA, zandweg met fietspad, verderop klinkerweg, verderop
asfaltweg. LA, Olde Schoolpad (Eigen weg). Vervolg daarna 1,3 kilometer over het fietspad. Honderd
meter vóór verkeerslichten LA, Haafsweg, een eikenlaan. *)
Als de grondwaterstand hoog is en/of als het de laatste dagen veel geregend heeft, kijk dan naar de
pagina met alternatieven. Bij droge omstandigheden is de onderstaande wandeling door de natuur
van De Zumpe een aanrader !
Op het eind maakt de Haafsweg een bocht naar rechts en eindigt 50 m verder op een open veld. Daar
na 20 meter LA en dan RA, een klein slootje aan uw rechterhand. Verderop buigt het voetspoor naar
links. Over een duiker en dan langs de sloot verder. U komt uit op een grindpad. #)
Grindpad oversteken Door klaphekje en links aanhouden. Op schuine kruising RD en 60 meter verder
links aanhouden. Waar u links een klaphekje ziet, houdt u rechts aan. Verderop wel door het
klaphekje. RA, het geel-rood van het Graafschapspad volgen. RA over viaduct. LA over fietspad langs
de Spoorstraat. RD naar het station.
Voor de route naar, en informatie over het Ludgercollege, zie etappe 14b.
*) Overstappunt naar etappe 14 of naar de droge route, zie alternatief 15a op pagina 6.
#) Instappunt als u vanwege de nattigheid moest omlopen.

Juni in de Zumpe: orchideeën en harige ratelaar.
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15b Doetinchem via abdij → Slangenburg

8,2 of 9,1 km

Ga vanaf het station in noord-oostelijke richting. Veertig meter voor de overweg steekt u over en dan
RA en LA, het geel-rood richting Zelhem volgen. De Frans Halsweg oversteken en vervolgen over het
fietspad. Kort voor de ‘Doetebol’ RA naar het viaduct. Meteen na dat viaduct LA. Op de asfaltweg
meteen LA en in het park het eerste pad RA volgen, parallel aan de afrastering. Het hekje dat u
daarna rechts ziet moet u negeren. Op een verdere splitsing RA. Daarna op een schuine kruising RD,
u houdt de plas aan uw linkerhand. Na een paar honderd meter verlaat u dit deel van de Zumpe door
een hekje. U komt uit op een grindpad. *)
In droge tijden gaat u RD, aan de rechterzijde van de sloot. Ga naar links over een duiker en volg het
spoor dat over het grasveld langzaam naar rechts gaat. Bij de Zumpesloot even links en oversteken
over duiker. RD een pad dat na 50 meter een bocht naar links maakt. U bent nu op de Haafsweg die u
uitloopt tot de provinciale weg. #)
RA over fietspad langs de provinciale weg. Na 1,3 km passeert u de Ellegoorsestraat. 25 meter verder
gaat u RA, “Keurntjes Busken”, een particulier graspad. Einde pad RA, asfaltweg – klinkerweg –
zandweg met fietspad. LA voetpad Landgoed Slangenburg.
Op kruising met zandweg schuin RD, zandpad. Ook op volgende kruising RD, halfverharde weg –
zandweg. Voor de abdij gaat u ook bij de volgende kruisingen rechtdoor.
Gaat u naar kasteel Slangenburg en/of de overige etappes, dan gaat u vóór het brugje linksaf en volgt
het wit-rood van het Pieterpad.

*) Overstappunt als u vanwege de nattigheid moet omlopen, zie alternatief 15b op pagina 6.
#) Overstappunt naar etappe 14.

Sint Willibrords abdij
Op 1,7 kilometer ten zuiden van het kasteel Slangenburg ligt de
Sint Willibrords abdij. De kloosterorde der Benedictijnen kende in
de Middel-eeuwen in onze lage landen 20 abdijen. In en na de 80
jarige oorlog werden alle verwoest of in beslag genomen. Belangrijk
religieus erfgoed van grote waarde was verdwenen. Begin
twintigste eeuw keerde de orde in Nederland terug. Later ook met
een vestiging in Gelderland. In 1945 kwamen er 10 monniken met
één varken en wat kippen vanuit Oosterhout naar het kasteel
Slangenburg, dat als klooster diende. In 1950 begonnen de
monniken eigenhandig met het metselen van de huidige abdij.
De abdij bezit relekwieen van de Nederlandse missionarissen
Willibrord, Bonifatius en Ludger !
De kapel van de abdij is de hele dag toegankelijk. Om 12:15 uur
bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de middagdienst
die ongeveer 20 minuten duurt.
Beeldje voor de Willibrordsabdij.
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15a Alternatief bij hoge grondwaterstand of na veel regen.
U kunt besluiten voor de ‘veilige’ overstaproute. Dat gaat via etappe 14 langs het Ludgergebouw.
U loopt dan door tot de verkeerslichten. Daar oversteken en daarna RA, en nog een keer oversteken.
Direct daarna LA, richting centrum. Na 40 meter RA over veerooster. Na bruggetje een smal pad links.
Verder zie *) in etappe 14a.

U kunt ook besluiten verderop het drogere deel van natuurpark De Zumpe op te zoeken. Loop dan
vanaf de Haafseweg door tot de verkeerslichten. Daar oversteken en daarna LA over het fietspad.
Een kilometer verder steekt u de Randweg bij de verkeerslichten weer over. Na een laatste boerderij
gaat de Vossenstraat over in een fietspad. Even verder gaat u RA. Dat is punt #) van etappe 15a

Als u toch de originele route gevolgd hebt, en dan verrast wordt door een laagje water, kunt u wellicht
nog redelijk droog verder als u de route volgt die hiernaast geschetst is.

Op dit kaartje zijn de
overstaproute en de twee
alternatieven met rood
aangegeven.

15b Alternatief bij hoge grondwaterstand of na veel regen.
U kunt nu de gegarandeerd droge route kiezen. Dan gaat u op het grindpad LA. Dat wordt snel een
asfaltweg. Die vervolgt u. Bij de verkeerslichten steekt u over en dan neemt u het fietspad rechts.
Bij de volgende verkeerslichten gaat u weer rechts. Na 100 meter komt u bij de Haafsweg waar u de
provinciale weg via het fietspad vervolgt. Punt #) in etappe 15b.

Als u toch graag door het mooie, natte deel van de Zumpe wilt lopen kunt u ook links langs de sloot
lopen. Dat pad is in de zomer moeilijk te volgen vanwege de takken van de bomen en andere hoge
begroeiing. Na de omheining van de kleine weide links aanhouden. Wat verder komt u op het spoor
over het grasveld, zie etappe 15b.
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