
 

GELE ROUTE 40 KM  

START: 7.30-8.30 uur, ‘s HeerenLoo, Fazant 15, 9781 XE Bedum.  
 
Hartelijk welkom op de Walfridusvoettocht 4 sept. 2021. We wensen u een plezierige 
wandeling. 
BELANGRIJK: iedere deelnemer/ster wandelt voor eigen risico.  
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het overkomen of veroorzaken van 
ongevallen, evenals voor beschadiging of vermissing van eigendommen. 
 Door deel te nemen onderwerpt men zich aan deze bepalingen. 
Honden niet toegestaan! 
S.V.P. na einde van de wandeltocht afmelden.  
Uw meegenomen wandelboekje kunt u af laten afstempelen.  
Telefoonnummer EHBO 06 11345415 
LA =Linksaf, RD= Rechtdoor, RA= Rechtsaf 

Na de uitgang Pijlbordjes Walfridusvoettocht volgen 
Volg nu de Gele kleur 
02  Einde voetpaden schuin RD = Kwikstaart 
03  Einde weg LA Bruggetje over  
04  Direct RA = Voetpad 
05  Op viersprong van paden RD  
06  Einde pad RD = Leeuwerik 
07  Op viersprong bij  rotonde LA = Reiger                       (K15 en 25 km lopers gaan hier RA) 
08  1e   voetpad RA  
09  Op driesprong LA,  
10  bruggetje over RD 
11  Bij metalen bruggetje RA = Zevenbruggetjespad 
 
Zeven bruggetjes pad 
In oorsprong  was dit een kerkpad. Van de 7 bruggetjes zijn er nog maar 3  over. 

 
12  Bij woning LA semiverharde weg 
       Spoor over LET OP!!! LET OP!!! 
13  Einde semiverharde weg RA  = Ter Laan     
                                
Ter Laan 
De weg waar u op loopt is een onderdeel van de Wolddijk . De dijk die het laag gelegen ontgonnen land 
 ‘Innersdijk’ beschermde tegen instromend water . 
 



 
 
De Roode School 
We passeren links  van de weg  boerderij `Roodeschool’,  genoemd naar de school met rode dakpannen die hier 
gestaan heeft. Het was een ‘uiterhuis’ van de abdij van Aduard. Leerlingen werden hier o.a. door Wessel  
Gansfort opgeleid in de wijsbegeerte en godgeleerdheid. Het was de basis opleiding voor  de buitenlandse 
hogescholen. In 1350 woedde in heel Europa de pest, 90 ? studenten liggen hier in loden kisten begraven. 
Misschien verklaart dat de verhoging in het land aan de linkerkant van de weg voorbij de boerderij.  
Aan derechter kant van de weg ziet u de overblijfsels van de gracht die het complex omringde. 
De bestaande weg is later schuin over  het toen bestaande erf gelegd. 
 

14  Op driesprong RA = Keesriefweg                                                               
15  Einde weg RA = Halteweg  
16  Op driesprong  RD 
17  Op driesprong RD Wolddijk/Stedumerweg                         (15km lopers gaan hier rechts af)     
       Over viaduct = Wolddijk/Crangeweersterweg                                                                                                             
18  Brug over. Na 400 ml RA het land in. Middelste dam. Graspad gaat over in betonpad 
       Haakse bocht naar links  
19  Na veeschuur LA, door de moes tuin 
 
       Zorgbuurderij ‘De Heemden’ Bedumerweg 43. 
       Rust, Stempelen Koffie Toilet                                                                                9,2  KM 
 
20  Na de rust RA = Bedumerweg, in de bocht naar links de weg blijven volgen richting                                            
       Stedum, zijpaden negeren  
21  In de bocht naar rechts LA, richting  Bartholomeuskerk 
Stedum 
U loopt langs de in de 13e eeuw gebouwde kerk, die aan St. Bartholomeus  is gewijd. De bouwstijl wordt wel 
genoemd het hoogtepunt van de romanogotische bouwkunst in Groningen. 
Het is de plaats waar Adriaan Clant, borgheer van Nittersum een praalgraf heeft, (Beeldhouwer Romboud  
Verhulst), hij was mede ondertekenaar van Münster (Einde 80 jarige oorlog). 
In de gewelven  zijn bezienswaardige muurschilderingen. 

 
22  Einde weg RA = Kampweg  
23  Na 24 ml op driesprong LA = Hoofdstraat 
24  Na 59 ml op driesprong met voetpad RA = Hoofdstraat 
25  Op driesprong RD = Hoofdstraat 
26  Op driesprong RA = Molenstraat 
27  Einde Molenstraat schuin links RD het haven terrein op, gaat over in fiets/voetpad =             
       Peertilsterpad. Langs Tennisbaan/Survival terrein. Zij paden negeren 
28  Over bruggetje Peertil, pad vervolgen 
Peertil 
In 1754 gebouwd als beweegbare brug om de trekpaarden voor de trekschuiten over te kunnen zetten. In 1886 
vervangen voor een vaste brug. In 1996 gerestaureerd.  Vanwege  de zeldzaamheidswaarde type brug, 
beeldbepalende ligging in het landschap, als herinnering aan de trek scheepvaartperiode is deze brug tot een 
rijksmonument geworden.  
 

29  Over bruggetje RD, pad vervolgen. Haakse bocht naar links, haakse bocht naar recht 
30  Einde weg RA = Maljehornsterweg 
31  Einde weg RD. Bruggetje over, gaat over in fiets/voetpad  
32  Op driesprong van fiets/voetpaden RA 



33  Einde pad, Prov.weg oversteken RD = Thesingerlaan 
34  Op driesprong RD = Molenweg       (samenkomst met de 25 KM lopers)                                                                                                                                  
35 Op driesprong RD  
Thesinge 
Ten westen van Thesinge ligt de buurtschap Steerwolde vlak bij de Eemshavenweg. In 1964 zijn hier 
opgravingen uitgevoerd n.a.v. menselijke resten die gevonden waren bij egalisatie werkzaamheden op het land 
ter hoogte van Lageweg 32. 
Men ontdekte een middeleeuws kerkhof met 105 menselijke skeletten, Sarcofaagdeksels uit de 12e eeuw en 
intact gebleven funderingen van een kerk. 
Tot aan 1585 heeft in deze plaats  een klooster gestaan, de kerk is daar nog een restant van,  tot 1285 had dit 
klooster de zorg  voor de parochiekerk van Bedum .  
 
Naast het ‘Trefcentrum’ staat de in 1876 gebouwde Gereformeerde kerk. 
Van de hervormden mocht de kerk niet binnen gehoorsafstand gebouwd worden van de hervormde kerk. 
 

36 Op driesprong RD  
37 Op driesprong RD                                                                (samenkomst met 25 km lopers) 
 
    Links ‘Trefpunt’ Kerkstraat 5, Thesinge.         Rust, Stempelen, Koffie, Toilet            20,4 KM 
 
38 Na de rust LA 
39 Over de Brug RD = G.N. Schutterlaan 
40 Op driesprong LA = Lageweg 
41 Eerste fiets/voet pad RA = Boer Goenspad 
42 Over bruggetje LA richting Molen 
43 Bij de molen RD door klaphekje onverhard voetpad 
Bevrijdingsbos 
U komt nu op het pad van de rechten van het kind. 
 50 jaar na de bevrijding werden hier in 1995, 30.000 Esdoorns geplant.. Het is een eerbetoon aan de Canadese 
bevrijders van Groningen.  Het esdoornblad heeft de vorm van de  Maple leaf in de Canadese vlag. 
 

44 Bij de brug scherp RA = Kinderrechtenpad 
45 Einde pad 2 keer RA 
46 Op driesprong RA = Maple Leafpad 
47 Einde pad LA = Elema’s Pad 
48 Op viersprong RA = Noorddijkerweg gaat over in Oosterweg. Zijpaden negeren 
49 Na huisno. 41 en voor de haakse bocht naar links LA voetpad  
50 Op viersprong van paden RD links water 
51 Op driesprong van paden  LA links water 
52 Bruggetje, rood fietspad, bruggetje over steken RA tegelpad = Spakenpad. Zij paden   
     negeren. Het pad buigt  naar links                                        
53 Einde pad op driesprong RA, pad buigt naar links, links bebouwing, rechts sloot. Zijpaden  
      negeren. 

54 Einde pad RA = Beijemerweg gaat over in Boterdiep o.z. 
Zuidwolde 
De naam doet herinneren aan het voormalige veengebied waarin deze plaats lag. (Walfridus)  
 

55 Einde weg LA = Oosterseweg   
56 LA Brug oversteken 
 
    ‘Moeke Vaatstra’ Zuidwolde                   Rust, Stempelen,  Koffie, Toilet                 28,9  KM 



 
57 Na de rust LA  
58 Voor de brug LA = Boterdiep wz. Zijwegen negeren.  
     Onder viaduct door. 
59 Tussen huisno. 4 en 3 LA = Plattenburgervoetpad 
Plattenburgervoetpad 
Van ouds een kerkpad. 
 

60 Provinciale weg RD over steken LET OP LET OP !!!  
     Plattenburgervoetpad gaat over in Nieuwstraat, Noordwolde 
61 Op driesprong RD 
Noordwolde 
Ook deze naam doet herinneren aan het ontgonnen wold (Walfridus) 
 

62 Einde weg LA = Noordwolderweg 
63 Voor het viaduct RA = Stichtingsweg 
64 Einde weg RA = Wolddijk  
65 Op driesprong RD 
66 Op driesprong RD 
 
     rechts ‘Albertsmaheert’ Wolddijk 60.                Rust, Stempelen, Koffie, Toilet.      35,3 KM          
 
67 Na de rust RA Wolddijk vervolgen 
Wolddijk ‘De Poel’ 
Na de rust bij ‘Golden Raand’ maakt  de weg een slinger, oorzaak: Dijkdoorbraak. 
Door de stroming was het ontstane gat  te diep om  dicht te maken en werd  een stuk nieuwe dijk om de 
ontstane kolk gelegd. 
 

68 Na huisno. 39, RA = Oude Dijk. Zijwegen negeren 
69 Einde weg LA = Stationsweg 
70 Na 37 ml RA = Walfriduslaan 
Walfriduslaan 
Genoemd naar de volksheilige  van Bedum; Walfridus 
 

71 Op viersprong met Walfridusbeeld RA 
72 Einde weg LA = Molenweg 
73 De brug over RD = Grotestraat, doorlopen tot de Walfridustoren 
Walfriduskerk 
Was een Bedevaartsoord naar aanleiding van de wonderen die de bevolking na het sterven van Walfridus hier 

hebben ervaren. 

Finish                                                                                                                                     39,1  KM 
 
Afmelden voor 17.00 uur 
 
LA 22, RA 28, RD 22 

 


