17a Halle → De Radstake

6,5 km

Pluimersdijk in oostelijke richting uitlopen. LA, Molenweg. Dorpsstraat recht oversteken,
Landeweerweg. RA, Aaltenseweg. U loopt nu op een oude Hessenweg.
Aaltenseweg blijven volgen tot het eind, dan RA. Doorlopen tot het eind van de Nicolaasweg, dan LA
Landstraat. Landstraat blijven volgen tot De Radstake.

Hessenweg
Het dorp Halle ligt langs de oude Hessenweg. In de omgeving zijn oude essen, oude
landbouwgronden, die door de stalbemesting in de loop der eeuwen enigszins een bol oppervlak
hebben gekregen. Tot het zich plooiend landschap rond Halle hoorde in het verleden een uitgestrekte
heide: de Halse Heide. Reizend over de oude Heelweg of Hessenweg was het passeren van de Halse
heide niet van gevaar ontbloot, zo vertellen de oude verhalen. Herberg De Radstake was dan voor de
reiziger ook een veilige haven.

Herberg De Radstake
Op zeer oude landkaarten wordt deze plek al vermeld als dé pleisterplaats voor de wijde omgeving.
De Radstake fungeerde als herberg en uitspanning, maar tevens als café, verenigingsgebouw en zelfs
vroeger als gerechtsgebouw.
Het rad en de staak werden bewaard in de herberg. Ons woord “radbraken” komt nog van deze
voorwerpen die het vonnis voltrokken. De regionale functie van De Radstake was zo groot, dat zelfs
Lodewijk Napoleon (de broer van Keizer Napoleon) er overnachtte toen hij de Achterhoek aandeed en
er een akte voor het bouwen van een kerk ondertekende.

17b De Radstake → Halle

6,5 km

Doorlopen naar de parallelweg achter De Radstake, daar even rechts en dan links, Landstraat.
Bij fietsknooppunt 34 weg rechtdoor vervolgen tot fietsknooppunt 17. Daar rechtsaf, Nicolaasweg.
Eerste pad links, Aaltenseweg. Dit is een oude Hessenweg. Op kruising met Landeweerweg links.
Voorrangsweg en fietspad recht oversteken. Voor de buurtbus en de winkel gaat u hier rechtsaf.
Voor vervolg naar de Slangenburg of Zelhem RD, Molenweg, en dan eerste weg RA.
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