De oude route gaat 1,5 kilometer langs een verkeersweg. De hieronder voorgestelde route is daarom
landschappelijk veel fraaier. De nieuwe route heeft ook een nadeel: hij komt niet door het heel aardige
”Keurntjes Busken”.

8b Doetinchem  Kasteel Slangenburg

6,5 km

Ga vanuit het Ludgercollege LA, daarna RA “De Jongstraat na 100m”. Naast zwart/witte gebouw RD trapje op.
Op kruising paden RD, bocht naar links volgen. Het pad links aanhouden. RD door klaphekje naar boerderij. Vóór
boerderij RA. Vlak voor school LA, voetpad over brugje. Verkeersweg oversteken, dan eerste pad RA. LA parkje
in. Bij brugje RD, fietspad naar links volgen. In woonstraat RA. Na huisnummer 7 RA en meteen daarna LA
grindpad. 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”. In bos links aanhouden. Bij eikenlaan
RD, in eikenbosje RA. Vóór gemengd bos RA. Over bruggetje. Asfaltweg oversteken en daarna zandweg met
fietspad RA. Klinkerweg oversteken en 20 meter verder LA over bruggetje. Vóór gracht LA.
Na kasteel rechtsaf als u naar de bushalte of de abdij wilt gaan, zie de stippellijn.

Kasteel Slangenburg
Het imposante kasteel is in de zeventiende eeuw gebouwd. In de belangrijke zalen liet Frederik Johan van Baer
door Gerard Hoet (1648-1733) schilderingen aanbrengen. Hoet (1648-1733), was een tijdgenoot van Rembrandt.
Het zijn, met de Griekse mythologie verweven, herinneringen aan zijn vroeg overleden vrouw.
In 1895 kocht de Duitse grootindustrieel Passmann het landgoed met kasteel.
Al spoedig gebruikte hij het als vakantiehuis. In 1901 overleed zijn twintigjarige lievelingsdochter Gertrud. Enkele
jaren daarna realiseerde de heer Passmann de familiebegraafplaats, waar zijn dochter als eerste werd bijgezet.
In 1945 werd het landgoed Slangenburg als vijandelijk vermogen in beslag genomen en kwam in het bezit van de
Nederlandse staat. Het wordt nu beheerd door Staatsbosbeheer.
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Vanaf de kasteelbrug LA, houdt de gracht aan de linkerhand. Op splitsing RA. Brugje over en dan RA.
Klinkerweg oversteken en daarna eerste graspad LA. Asfaltweg oversteken, graspad. In haakse bocht
naar links RD, over brugje. Op T-splitsing naar links. Op volgende splitsing rechts aanhouden (links is
verboden toegang). Op splitsing in eikenbosje links. In volgend bos rechts aanhouden. Asfaltweg
oversteken, Mellinkstraat, verboden voor auto’s. Asfaltweg RD Bultensweg. 50 meter voor
verkeersweg RA, dan LA door tunneltje.
Bovenaan fietspad links aanhouden. Bij verkeerslichten RD, verder over grindpad. Vóór veerooster
RA, in Swammerdamlaan LA. Na huisnummer 25 LA fietspad. Vóór brugje RD over voetpad. Bij
verkeersweg RA, oversteken via twee veeroosters.
Na brugje rechts aanhouden, breed halfverhard pad richting informatiebord.
Na informatiebord twee maal links aanhouden, door klaphekje. RD voetpad. Aan rechter zijde van
zwart/witte gebouw trapje af. RD naar Vondelstraat. LA naar Ludgercollege.

