GELE ROUTE 40 KM.
START: 7.30-8.30 uur, ‘s HeerenLoo, Fazant 15, 9781 XE Bedum.

Afmelden voor 18.30 uur
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 Gele Pijlbordjes volgen
1.
2.
3.
4.
5.

Na de uitgang LA = Fazant (zijwegen negeren)
Op vier sprong RD = Kieviet
In de bocht naar rechts LA (voetpad)
LA bruggetje over (zijpad negeren)
Bij het volgende bruggetje RA = Zevenbruggetjes pad
Zeven bruggetjes pad
In oorsprong was dit een kerkpad. Van de 7 bruggetjes zijn er nog maar 3 over.

6.
7.
8.
9.
10.

Bij woonboerderij LA
Voor het spoor RA (Beton pad)
Op viersprong met de Melkweg RD
1e Beton pad LA (Onder spoor viaduct door)
Einde beton pad RA = Ter Laan gaat over in Fraamweg
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
Linkss 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 linker kant van de weg na de boerderij.
Aan de rechter 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.

11.
12.
13.
14.

Op driesprong RA = Keesriefweg
Einde weg RA = Halteweg
1e weg LA = Breeksterweg
Na de brug LA =Palenweg
“Het Maarhuis” Palenweg 1 , Westerwijtwerd

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rust, Koffie, Toilet, controle

6,7 KM

Na de rust RA en LA de brug over = Dorpsstraat
1e weg RA = Pastoriepad
Na de kerk RA voet pad (over Hoogholtje)
Na dit bruggetje LA = Heemweg
Einde weg LA = Tolweg
Over de brug LA
Op driesprong LA (Fiets/voet pad)
Einde pad RA = Boerdamsterweg
Op viersprong met Autoweg RD (zijwegen negeren)
Middelstum
Een beschermd radiaal dorpsgezicht met een aan St,-Hippolytus gewijde kruiskerk waarin
muurschilderingen.
Het poortgebouw van de borg Asinga doet herinneren aan de gelijknamige borg.
De borg Ewsum is verdwenen maar er resten nog de grachten, singels en de tuinen

24.
25.
26.
27.

Einde Boerdamsterweg RA
Direct LA = Kerkstraat (zijwegen negeren)
Voor de kerk RA door het Asingapark (voetpad)
Einde park LA = Burchtstraat (zijwegen negeren)
“In de Valk” Burchtstraat 12, Middelstum

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

controle, rust, Koffie, Toilet,

Na de rust RA
Op viersprong RD
2e pad LA = Toptilster pad (zijpaden negeren)
Einde pad bruggetje over RA = Molenweg/Middelstumerweg (Kantens)
1e weg LA = Bredeweg
1e weg RA = Poelestraat
Bij de kerk RA = Kerkhofsweg
3e weg RA = Molenweg
Op viersprong RD = Colpendestraat
Einde weg LA = Usquerderweg
Na vaste brug 1e weg LA = ’t Lage eind
In Rottum 1e weg RA en direct weer RA Voetpad

10,4 KM

40. Einde pad LA = Usquerderweg (zijwegen negeren)
Usquert
U passeert voor de kerk een kunstwerk met een afbeelding van Liudger en Bernlef die de blinde bart zanger
genas van zijn blindheid. De verspreiding van het Christusdom in deze streek werd hier door positief
beïnvloedt.

41. Na de kerk in Usquerd 2e weg LA = Schoolstraat
Onderleiding van de bekende architect Berlage is het voormalig gemeentehuis, gebouwd. Om het geheel
compleet te maken, heeft Berlage op zijn eigen kosten de toren laten bouwen. Ook het interieur is door
Berlage ontworpen.

42. Einde schoolstraat op viersprong RD = Zijlsterweg
43. Op viersprong met de N363 RD = Zijlsterweg
Coupure
Is een onderbreking in de waker die bij een dijkbreuk gesloten kan worden d.m.v. balken en opgevuld met
zand zakken.

44. Einde Zijlsterweg LA = Middendijk
45. 1e Weg RA = Zijlweg
’t Zielhoes Zijlweg 4, Noordpolderzijl

Controle, Rust, koffie, Toilet

22,6 KM

Noordpolderzijl
Het enigste buitendijkse getijden haventje van Nederland.
Tussen 1980 en 1985 is de dijk op Deltahoogte 8,75 NAP ⁺ gebracht. Ter gelegenheid hier van is er een stenen
reliëf op de dijk aan gebracht. Gezien van af de oude keersluis: links de Waddenzee, in het midden de dijk en
rechts het polderlandschap.

Na de rust via de Zijlweg terug naar de Middendijk
46.
47.
48.
49.

Einde weg RA = Middendijk
Op driesprong LA
Op viersprong RD = Weth G. Reindersstraat (Zijwegen negeren)
Op viersprong met de N363 RD = Oosterstraat (Zijwegen negeren)
Warffum
Van oorsprong een 16 hectare grote wierde, 5.75 NAP⁺, qua omvang de grootste van Nederland en de
hoogste van Groningen. Bekent van het internationale dansfestijn “Op roakeldais” en het openlucht
museum ”Het Hogeland”.

50. Na Huis no. 21 en voor de bocht naar rechts voetpad RA = Oosterkerkpad
“Het spijslokaal” Oosterkerkpad 3, Warffum
51.
52.
53.
54.
55.

Rust, Controle, Koffie Toilet.

Na de rust RA = Oosterkerkpad
Einde pad LA = Hoofdstraat
Einde weg RA = Stationsstraat
1e weg RA = Havenstraat
Over de brug LA = Onderdendamsterweg (Zijwegen/Paden negeren)

28,7 KM

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.

56. In Onderdendam RD de brug over
57. Onderdendam
58. 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.

“Zijlvesterhoek” Achterweg 1, Onderdendam

Rust, Controle, Koffie, Toilet

36 KM

59. Na de rust RA = Achterweg
60. 1e Weg LA = Stadsweg/Achterweg (Zijwegen/Paden negeren)
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.

61. Op viersprong LA = Wroetende mol
62. RA Over het terrein van loonbedrijf Wieringa, Walfridus pijlen volgen
CONTROLE
63. LA Terug op de openbare weg LA = Wroetende Mol
64. Op viersprong LA = Lageweg
65. Spoor over LA = Parallelweg
66. 1e weg RA = Irenelaan
67. Op driesprong RD
68. Op viersprong RD
69. Op viersprong RD = Julianalaan
70. Op driesprong RD
71. Na voormalige school voetpad LA
72. Einde pad RD Bruggetje over = IJsbaan pad
73. Einde pad RA = Ter Laan
74. Op driesprong RD
75. Op driesprong RD
76. Tussen Huis 60 en 58 RA voetpad
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 Finish bij de toren
Afmelden voor 18.30 uur

Deze route

41,4

KM

