
Ludgerfietspad van west naar oost, 2020-09 

Het Ludgerfietspad volgt voor het grootste gedeelte het wandelpad. Dat betekent dat het ook 

door winkelgebieden van Zutphen, Lichtenvoorde en Winterswijk gaat. Het gaat ook over 

zandwegen en -paden. Alleen voor de lastigste paden is er een omleiding. 

De fietsetappes zijn alleen beschreven in de richting van Zutphen via Doetinchem, Lievelde en 

Aalten naar Winterswijk. Als je andersom wil fietsen kun je je route bepalen met de kaarten en 

uiteraard ook met het gpx bestand. 

 

LF1a Ludger fietspad Zutphen → Doetinchem 34 km 

 

Bijzonderheden van de Ludgerplaatsen zijn te vinden bij de wandeletappes 1, 2, 3, 4, 5, 14. 

 

Vanuit het station RD, Stationsstraat. Bij drukte zul je 

met de fiets aan de hand moeten lopen. 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. Die vervolgen totdat je voor een 

flat RA kunt, richting Arnhem. Over de IJsseldijk en 

verderop weer richting Arnhem. Onder de brug door 

en dan naar boven fietsen. Daar richting Baak. 

Bij een tunneltje aan de linkerhand RA, bredere weg. 

Deze 60 km/h weg 1,4 km volgen (als je naar het 

Café Bronsbergen wil, dan LA bij “Peppelendijk 13”). 

In een bocht naar links, gaat je meteen RA, via de 

Liudgersdijk naar het monument. 

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 de Willibrorduskerk en het Ludgerusgebouw. 

Na het St. Ludgerusgebouw weg vervolgen. Na de brug RD, Beeklaan. Bij de rotonde RD, 

Lankhorsterstraat. Die 3,4 kilometer blijven volgen. Dan RA, Wichmondseweg. Doorrijden tot de 

driesprong. RA, Koningsweg. 200 m verder LA, Krommedijk. Na 400 m LA, Kervelseweg. Voor de 

bank rechts aanhouden. Even verder LA, Kervelseweg. Deze zandweg is verderop asfaltweg. Op 

kruising RA, Bruinderinkweg. Na 400 m, vóór begin van de bomenrij, en bij bordje ‘Buurtpreventie’ LA 

langs de sloot. Met de fiets aan de hand moet dat lukken. Je komt uit bij het monument Widapa. 

Over klinkerweg RD, richting autobedrijf. Naar de rotonde en oversteken, Banninkstraat richting de 

Remigiuskerk. Einde weg links. 50 m verder RA, Marktstraat. Dicht langs de toren van de kerk.  
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Bij café’s RA, Spalstraat. Je komt verderop langs de Willibrorduskerk. RD, Hummeloseweg. Bij Anwb 

wegwijzer LA, Berkenlaan en op Zelhemseweg RA.  

LA, Winkelsweg. Bij splitsing RD, einde weg LA, je verlaat hier Hengelo. Vijftig meter na huisnr. 3 RA, 

een graspad, Veugelink Straötjen. Bij volgend huisnummer 3 schuin links, verharde weg wordt 

verderop zandweg. Op kruising schuin rechtdoor, De Dunsborg. Einde weg RA en dan Zelhemseweg 

oversteken. Rechts zie je de Muldersfluite. Meteen LA, Boeijinkweg, daarna LA, Boeijnkweg. Deze 

heet verderop Wisselinkweg. Bij een bocht naar links, rechts aanhouden over fietspad.  

RD Wisselinkweg. LA Kattekolkweg, wordt zandweg. Asfaltweg LA. RA Kampweg. Na tunneltje RD 

langs schrikhek. Einde halfverharde weg links aanhouden, Tulpweg. LA Crocusweg. RD Salviaweg.  

RA Cosmeastraat. Na school ‘t Loo LA, Bergstraat. Eenrichtingsweg RD, Smidsstraat. Links is de 

Markt met de Lambertikerk. 

Ga vanuit de Lambertikerk LA en na café De Groes LA, door de Stationsstraat. RD, de Zuivelweg. 

Ook Pluimersdijk RD. Nog even rechtdoor voor het Ludgerkerkje bij museum Smedekinck.  

Na het museum terug over de Pluimersdijk en Zuivelweg. Dan LA, Dr. Grashuisstraat. RD, 

Industriepark, RD fietspad, rondweg voorzichtig oversteken. Fietspad naar Doetinchem vervolgen.  

Bij het begin van die plaats door het tunneltje. Dan LA, een fietspad tussen de weg en flats.  

Bij verkeerslichten RD en verder over grindpad. Kort voor veerooster RA en direct daarna LA door de 

woonstraat.  Na huisnummer 33 LA, Boerhaavelaan. Bij bocht RD, fietspad. De weg recht oversteken, 

het park in. Na brugje rechts aanhouden, een breed half verhard 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. Je komt uit bij het (voormalige) St.-Ludgercollege. 

Even RA naar het Ludgerbeeld, 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 het station. 

 

 

 

“Ludger” ontvangt 

basisschoolleerlingen in  

het Ludgerkerkje.
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LF2a Ludger Fietspad Doetinchem → Lievelde 32 km 

 

Bijzonderheden van de Ludgerplaatsen zijn te vinden bij de wandeletappes 15, 6, 7, 8, 9. 

 

Ga vanaf het station in noord-

oostelijke richting. Veertig meter 

voor de overweg oversteken en 

dan RA en LA, het geel-rood 

richting Zelhem volgen.  

De Frans Halsweg oversteken 

en vervolgen over het fietspad. 

Dit vervolgen tot een groot kruispunt met verkeerslichten, daar RA, Varsseveldseweg. 

Na 1,4 km passeer je de Ellegoorsestraat. 25 meter verder kun je kijken in het “Keurntjes Busken”, 

een particulier graspad. Vervolg het fietspad tot de afslag naar Halle en Slangenburg (links), hier 

rechts, zandpad. Een paar honderd meter verder LA langs slagboom, laan met betrekkelijk jonge 

bomen. Steeds rechtdoor tot de Abdij. 

Na de abdij terug. RA over de bredere halfverharde weg. Kort voor de provinciale weg LA, fietspad. 

Na 200 meter RA, provinciale weg voorzichtig oversteken. Op de zandweg na weer enkele hnderden 

meters LA verlaten, klinkerweg. Kort vóór brugje LA, wandelpad. Je rijdt langs de begraafplaats van 

de familie Passmann. Volgende pad naar rechts en via de parkeerplaats doorrijden naar het kasteel 

Slangenburg. 

Vanaf de kasteelbrug RD over de rechte Kasteellaan. Bij slagboom de Kasteellaan vervolgen. Na de 

tweede slagboom RA, asfaltweg. Je passeert iets verder de Slangenburgse kerk. Waar de weg een 

scherpe knik naar rechts maakt RD, Rutgerstraat. Op kruispunt met de Nijmansweg RD, Rutgerstraat 

vervolgen. Daarna RA, Nijmansedijk. Blijf op de Nijmansedijk. Op kruispunt met bredere weg RD.  

Na 400 meter LA, Meindertweg. RD zandweg. RA Pluimersdijk. Na huisnummer 18 kunt kun je voor 

de café’s LA, naar Halle. RD tot het einde van Pluimersdijk. 

LA, Molenweg. Dorpsstraat recht oversteken, Landeweerweg. Aaltenseweg RA. Tweede weg LA, de 

Stuivezandweg. RD, zandweg. Bij asfaltweg LA. Op driesprong RA, Zanddijk. LA,de Braamhorstweg. 

In de bocht links aanhouden, Vildersveenweg. Einde RA de Tulnersweg. Die helemaal afrijden tot 

Mariënvelde. Einde Tulnersweg LA. Honderd meter verder is de O.L.V. van Lourdeskerk. 

Terugrijden over de Pastoor Deperinkweg. Na 1 kilometer LA, Koediek (kerkepad). Einde RA, 

klinkerweg met populieren. Reindersweg LA. Möllasdiek RA. RD de Boersweg. Na de boerderij rechts 

aanhouden, een fietspad. Asfaltweg RA. Op driesprong het fietspad links, Kotte Voare. Bij sportveld 

LA over brugje. Op de asfaltweg RA, daarna de Kennedystraat LA. Door naar de St. Werenfriduskerk. 

 

Steek vanuit de St. Werenfriduskerk de weg over, schuin naar rechts, naar het Rolderspad.  

Het fietspad, meteen rechts aanhouden. Het kerkepad vervolgen, hier is dat het Rollaspad. 

Bij wandelkeuzepunt V15 RA. Einde Rollaspad links aanhouden. Asfaltweg LA, Roldersweg. 

Rouwhorsterdijk RA. Na 700 meter LA, Vondermansdijk. Bij de Brandersdijk RA, weg vervolgen.  
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Op de voorrangsweg even links, meteen daarna RA, Voshuttedijk. Einde weg LA, Oude 

Groenloseweg. Op brede weg LA over fietspad. Doorrijden tot station Lievelde. 

 

 

LF3a Ludger Fietspad Lievelde → Winterswijk 33 km 

 

Bijzonderheden van de Ludgerplaatsen zijn te vinden bij de wandeletappes 9, 10, 11 en 13. 

 

Interieur Bonifatiuskerk, Lichtenvoorde. 

  

Ga vanuit het station RA. LA de grotere weg, 

Lievelderweg. Na ruim 1 kilometer RA, Oude 

Groenloseweg. RD, Nieuwendijk. LA, met een 

grote slinger over de N18. Beneden RA, de 

Kerkhoflaan. Deze laan blijven volgen. Ook bij 

kruising met grotere weg RD, Kerkhoflaan.  

Op kruispunt LA, Raadhuisstraat. Bij de 

Varsseveldseweg RD. Je bent nu dicht bij de 

tijdelijke huisvesting van de St. Ludgerusschool. 

Vanaf het kruispunt naar de Bonifatiuskerk. 

Daarna RD naar de markt. Bij grote drukte met de fiets aan de hand verder gaan. 
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Bij de steen met de leeuw LA, Korte Rapenburgsestraat. RA, Rentenierstraat. Na de Johanneskerk 

rechts en links, Rentenierstraat vervolgen. Einde van de Rentenierstraat links aanhouden. Bij de 

fabriek rechts aanhouden, Aaltenseweg. Tweede straat RA, Ludgerstraat, dan eerste weg links.  

Je komt nu langs de ingang van de Ludgerhof. 

De Tongerlosestraat uitrijden. Tussen betonnen paaltjes door, daarna RA. LA, Klinkerweg. Na een 

bocht en na huisnummer 8 LA, zandweg. Aan einde LA, asfaltweg. Vervolgens RA, Straksweg.  

Einde weg LA, Nijhofsweg en 90 meter verder RA, Nijhofslaantje. Je komt nu uit bij museum/ 

restaurant/camping De Neeth. 

Vóór de boerderij bij De Neeth LA, halfverharde weg. Daarna RA, Blauwenweg. RD een klein stukje 

over een erf. Einde weg RA, asfaltweg. Op splitsing LA, Barloseweg richting Aalten. Deze Barloseweg 

2,5 km blijven volgen tot de watertoren. Daar even LA, verkeersweg voorzichtig oversteken. RD, 

Berkenhovestraat. Einde RA, Lichtenvoordsestraatweg. RD, Landstraat. Je passeert de Oude 

Helenakerk. RD, Landstraat wordt verderop Dijkstraat. De Jozefschool is rechts en de nieuwe St.-

Helenakerk links. Voor deze kerk zie je aan de rechterzijde de Ludgerboom uit 1992. Dijkstraat 

vervolgen en dan voor het station RA, de Stationsstraat. 

  

Naar Winterswijk ga je vanuit het station RA. Bij rotonde RD, de Ludgerstraat. Voor Aladnahal RA, 

Europaweg. Met de bocht mee naar links, Slaadreef. Even verder LA, Loohuisweg. Onder viaduct 

door. Bij begin van het bos de bredere weg rechts aanhouden. Einde weg rechts, Huiskermatedijk.  

Op vijfsprong 2e weg links, Kroondijk. LA Bosweg. Na 100 meter de asfaltweg aanhouden. Na bosje 

RA, zandpad. Bij wandelkeuzepunt Z84 rechtsaf, asfaltweg. LA, Driehonderdmeterweg, deze heet 

verderop Boomkampweg. U komt bij wandelkeuzepunt Z25. Vijftig meter verder gaat u RA, 

Blekkinkhofweg. Op Y-splitsing RA. Einde weg LA over fietspad naar de grote steen. 

 

Vanaf de grote steen in noordelijke richting verder langs de Wooldseweg. In de bocht RD, Kreilweg.  

150 meter na keuzepunt Z33 rechtsaf gaan. Bij Z10 LA, in noordelijke richting. Je komt op een 

asfaltweg die je naar rechts volgt tot de Wooldseweg. Daar LA. Die volg je tot de watermolen bij café-

restaurant ‘Berenschot’.  

Na de watermolen terug over de Wooldseweg en 75 m verder LA, Harkelsweg. Einde LA klinkerweg. 

Daarna weer LA, Holthuisweg. Bij kruising met asfaltweg RD, fietspad. Langs Olliemölle. RA bij ‘De 

Gulle Smid’ RA.  

Op driesprong vlak voor spoor RA. Na strandbad op kruising LA. Je rijdt langs de ‘Bocholtse baan’. Na 

het tunneltje even naar rechts en dan naar links over fietspad. Op asfaltweg RA (Wooldseweg). Nu 

steeds rechtdoor via Weurden en Wooldstraat naar het centrum van Winterswijk. Bij drukte eventueel 

met de fiets aan de hand. Aan de Markt staat de Jacobskerk. Naar het station via de Misterstraat en 

op het eind van het winkelcentrum LA, de Stationsstraat. 
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Fietse- 

tappe 1 

 

 

Van de 

plekken 

met een 

punt staat 

er een be-

schrijving 

in de wan-

delgids. 
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Fietsetappe 2 

 

Vanwege de grote breedte is het kaartje in tweeën gedeeld. Het oostelijke deel staat onderaan. 

Van de plekken met een punt staat er een beschrijving in de wandelgids.
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Fietsetappe 3 

 

Van de plekken met een punt staat er een beschrijving in de wandelgids. 


