2a Den Elter → Vierakker/Wichmond

4,0 km

Na het Ludgermonument via het fietspad de verkeersweg voorzichtig oversteken, even RA en dan LA,
de IJselweg richting Vierakker. Na huisnummer 27 RA *), Heerlerweg. De asfaltweg met bocht naar
links volgen. Op verkeersweg RA **). Deze weg vervolgen tot het Ludgerusgebouw.
Voor de bushalte en de Hervormde kerk gaat u nog 100 meter verder en dan RA, de Dorpsstraat.

Sint Willibrorduskerk
De kerk is uit 1870, gebouwd met financiële middelen van A. baron
van der Heyden van Doornenburg. In 2009 werd deze kerk
gekozen tot mooiste kerk van Gelderland. In de kerk bevindt zich
sinds 2012 een reliek van Ludger. In de zomer is de kerk open op
dinsdag- en donderdagmiddag. Op andere dagen is het portaal
open van 10:00-16:00 uur. Met een muntstuk gaat het licht aan.
Schuin voor de kerk is de Ludgertuin. Daarin staat een manshoog
beeld van Ludger. Dat beeld stond eerst vóór de Ludgerus
kweekschool in Hilversum. Dat beeld heeft van 1986 tot 2017 ook
nog in Muiderberg gestaan.

Ludgerusgebouw
Dit dorpshuis staat naast de St.-Willibrorduskerk. Het Ludgerusgebouw is uit 1923. De naamgeving is vermoedelijk te danken aan
dr. J. ter Heerdt, die van 1931 tot 1960 pastoor was in WichmondVierakker. In dit gebouw is een café dat doorgaans in de
zomermaanden geopend is. Daarbuiten ook in het weekend.

Hervormde kerk
Deze kerk aan de Dorpsstraat 16 is de werkelijke opvolger van het
kerkje dat door Ludger in 800 aan de IJssel werd gesticht.
Toen de IJssel zijn loop verlegde en het kerkje wegspoelde
bouwde men een nieuwe kerk hogerop, in Wichmond.

2b Vierakker/Wichmond → Den Elter

4,0 km

Vanaf de voordeur van de Willibroduskerk gerekend RA **), Vierakkersestraatweg. Volg deze 1,4 km,
dan LA de Heerlerweg. Ook deze volgen tot het einde, daar LA IJsselweg. *) Via fietspad verkeersweg
N314 oversteken naar het Ludgermonument.

*) Eventueel hier langs de IJsselweg naar de Theetuin Vierakker, 2 X 500 meter extra.
(april-okt op zondagen 10:00-17:30 uur. Juli+augustus zes dagen per week. Tel 0611-250614).

**) Er is een alternatieve route, zie de stippellijn op de kaart. Deze route is door een wandelaar
genoemd maar nog niet gecontroleerd.

Ludgerpad, etappe 2, 2020-07

Beeld in de Ludgertuin
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Reliek(houder) met kaars

Ludgerusgebouw.

