RODE ROUTE 15 KM
START 08.30-11.00 uur, ’s HeerenLoo 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

Rode Pijlbordjes volgen.
1. Na de uitgang RA = Fazant
2. Einde weg RA = Ter Laan, zijwegen/paden negeren, Spoor over
3. Op driesprong 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 .

4. 1e weg/pad LA
5. Einde weg/pad LA = Fraamweg
6. Op driesprong RA = Pompsterweg
In de gebouwen Links van de Pompsterweg was van 1914 tot 1968 een Steenfabriek ”Labor” gevestigd.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Einde weg LA brug over = Boerdamsterweg
1e weg/pad (voor autoweg) RA
Einde weg/pad RA brug over = Tolweg
Op driesprong RA = Heemweg
Bij huis no. 1 RA Hoogholtje over (Westerwijtwerd)
Eindevoetpad LA = Pastoriepad
Einde Weg LA = Dorpsweg

14. Na de brug RA = Palenweg
“Het Maarhuis” Palenweg 1
15.
16.
17.
18.

Controle,Rust,Koffie,Toilet

8,2 KM

Bij de brug RA = Breeksterweg
Einde weg RA = Halteweg
1e weg LA = Keesriefweg
Einde weg LA = Fraamweg
De Roode School
Rechts 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 rechter kant van de weg voor de boerderij.
Aan de linker 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.

19.
20.
21.
22.
23.

1e Beton Voet/Fietspad LA Onder het spoor door
Einde Voet/Fietspad RA
De Nieuwe weg (Melkweg) over steken dus RD
Einde betonpad LA = Zeven bruggetjespad
Voor huis no. 27 RA
Zeven bruggetjes pad
In oorsprong was dit een kerkpad. Van de 7 bruggetjes zijn er nog maar 3 over.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Na het laatste bruggetje LA (Voetpad)
Na bruggetje RA = Kieviet
Op viersprong RD = Fazant (zijwegen negeren)
Einde weg LA = Ter laan
Op driesprong RD = Grotestraat
1e voetpad RA
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

15,4 KM

