1a Zutphen → Den Elter

6,7 km

Vanuit station RD, Stationstraat. Na C&A LA en 50 meter verder RA. Bij bordje “Spoorstraat” poortje
door. Via hofje door tweede poortje. Schuin rechts richting Primera. Daar LA, Korte Hofstraat.
Houtmarkt oversteken. RD, Lange Hofstraat. Na de St. Walburgiskerk RD, richting wegwijzer.
Via zebrapad oversteken. RD, haventje aan rechter hand houden. Verder door Vischpoortstraat,
wordt Badhuisweg. *)
RD, voetpad. Tien meter vóór hekwerk rechtsaf naar beneden. Na stuw en gemaal door tourniquet.
Verderop door klaphekje en onder hoge brug door. U volgt het klompenpad nog een eind langs de
rivier. Bovenop de dijk de klinkerweg RA. Bij huizen de weg naar links vervolgen. Bij tunneltje brede
weg RA. Deze 60 km/h weg 1,4 km volgen (als u naar het Cafe Bronsbergen wil, dan LA bij
“Peppelendijk 13”). In een bocht naar links, gaat u meteen RA, de Liudgersdijk, tot aan het monument.
*) Bij hoog water en/of nat weer volgt u nu verder de
fietsroute, zie de rode lijn op de kaart.

Ludgermonument
Ludger is vermoedelijk rond 790 ter hoogte van het caférestaurant Den Elter de IJssel overgestoken en zo de
huidige Achterhoek ingetrokken voor zijn missiewerk.
In 2009 werd hier op initiatief van de Ludgerkring OostGelderland het Ludgermonument geplaatst.

1b Den Elter → Zutphen

6,7 km

Bij het Ludgermonument RA, de Liudgersdijk. Einde weg linksaf, Bronsbergen. Deze weg 1,4 km
volgen tot voor een tunneltje. Daar LA, naar ‘Bronsbergen (4 t/m 12)’. Bij de huizen rechts aanhouden,
richting de brug *).
U gaat naar links en volgt het Leestens klompenpad langs de IJssel (blauwe bordjes). Nadat u onder
de brug door bent gegaan komt er een klaphekje. Het klompenpad gaat daar naar rechts, u blijft de
rivier volgen. Na het gemaal en de stuw ziet u een hek hoog op de dijk. Na dit hek volgt u het pad
omhoog naar een bankje. Verder over het voetpad – Badhuisweg – Vischpoortstraat. Het haventje
aan de linkerhand houden, voetpad op, oversteken bij zebrapad, richting de St. Walburgiskerk.
Weg vervolgen via de Lange Hofstraat. Groenmarkt oversteken. RD, Korte Hofstraat met bocht naar
rechts. Daarna schuin links richting hofje, onder poortje, onder tweede poortje. Spoorstraat schuin
links en bij C&A gaat u RA, richting station.

*) Bij hoog water gaat u verder over de winterdijk. Eerst onder de brug door en verder de fietsroute, zie
de rode lijn op de kaart.
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