Groene ROUTE 10 KM.
START: 9.00-11.00 uu, s’HeerenLoo, Fazant 15, 9781 XE Bedum.
Hartelijk welkom op de Walfridusvoettocht 3 sept. 2022. 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 groene Pijlbordjes volgen.
1. RA = Fazant
2. Einde weg RA = Ter Laan
3. 1e pad LA = IJsbaan pad
4. Over bruggetje RD
5. Einde Pad RA = Julianalaan
6. Op driesprong RD = Julianalaan
7. Einde weg op viersprong RD = Irenelaan
8. Op viersprong RD = Irenelaan
9. Op driesprong RD = Irenelaan
10. Einde weg LA =Paralleweg
11. 1e weg RA Spoor over = Lageweg
12. Op viersprong RA = Wroetende Mol
13. RA over het terrein van Loonbedrijf Wieringa. Walfriduspijlen volgen
CONTROLE
14. Op de Openbare weg = Wroetende Mol LA
15. Op viersprong RA
Achterweg
Men groef hier de klei af en gebruikte die om er stenen van te bakken in “De Nijverheid” (Hoek
Boterdiep/Wroetende Mol). Één van de 9 steenfabrieken in de gemeente Bedum.
In de klei zat weinig kalk en veel ijzer, een uitstekende kwaliteit om er mooie rode stenen van te bakken.

16. Op driesprong LA
17. Op driesprong RD

18. Op driesprong RA
Onderwierum
Eens was hier het centrum van de kerkelijke gemeenschap in deze contreien. Onderwierum bezat een eigen
kerk. Er zijn nog stille getuigen op het kerkhof aanwezig. Het oude gesloopte kerkje is weergegeven op een
“grafsteen”. De toenmalige dominee deed ook dienst in Menkeweer en in Westerdijkshorn. Hij wandelde
daarbij over de toen nog bestaande kerkpaden.

19.
20.
21.
22.

Einde weg LA onverhard pad
Einde onverhard Pad RA Betonpad = Oudenbosch
Op viersprong (Bij toegangshek) LA
Einde weg op drie sprong RD (Voetpad)

Onderdendam
In 1621 wordt Onderdendam de hoofdzetel van het waterschap Schaphalsterzijlvest. In 1659 wordt het
Boterdiep geschikt gemaakt voor de scheepvaart. Het was en is een knooppunt van waterwegen(zie monument)
De baksteenindustrie maakte hier dankbaar gebruik van. Er kwam een rechtbank, een postkantoor en een
gevangenis. Deze bloeitijd komt aan haar einde als de spoorlijn Groningen –Delfzijl in 1884 wordt aangelegd
en Bedum dankzij de spoorverbinding tot industriële ontwikkeling komt. In 1921 bekroond met de grootste en
modernste zuivelfabriek van Europa.

23. Einde voetpad RA = Uiterdijk
24. Bij parkeerplaats RA
25. Op viersprong LA= Achterweg
Rolpaal
Was een hulpmiddel bij het jagen van schepen. In scherpe bochten werd de lijn om de paal gelegd zodat het
schip niet in de wal zou varen.

“Zijlvesterhoek” Achterweg 1, Onderdendam

Rust, Controle, Koffie, Toilet

5,9 KM

26. Na de rust LA
27. Voor de brug RA = Uiterdijk
28. Op driesprong met brug RD
29. Op driesprong met brug LA brug over = Grote Haver
Dit betonpad blijven volgen
30. Einde betonweg RA = Ter Laan
Spoor over zijpaden negeren
31. Op Drie sprong RD
32. Op driesprong RD
36. Op driesprong RD
37. Op driesprong RD = Grotestraat
38. RA tussen huis no. 60 en 58 door
Walfriduskerk
Via inkomsten van de bedevaartgangers , is de kerk steeds verder uitgebreid. Door het wegblijven daarvan en
door verval, is in de 14e eeuw de kerk gedeeltelijk weer afgebroken.
Aan de oostkant van de kerk zien we de uitbeelding van ‘ORA ET LABORA’ (Bid en werk) een afgeleide van het
gemeente wapen.

Naar de Finish

Afmelden voor 18.30 uur

Afgelegde afstand is 11,6 KM

