
 

Witte ROUTE 5 KM.  
START: 9.30-11.00 uur, ’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 

U volgt een route van het Wandelnetwerk Groningen: 
Een sticker/Knooppunt met een witte pijl op een blauw/rode ondergrond. 
Indien niet aanwezig of onduidelijk dan de witte Walfridus pijl met nummer volgen. 
 
 

 
            Sticker                          Knp 
 
01 Na de uitgang LA = Fazant 
02 1e weg RA = Kwikstaart 
03 In de bocht naar rechts LA bruggetje over 
04 RA bruggetje over 
05 RD = Heemweg 
06 In de bocht naar rechts LA (voetpad) 
07 Einde pad LA = De Vlijt 
08 Na vijver RA voetpad  
 



 
     Van af nu de witte pijlen op Blauw/Rode ondergrond sticker/ Knooppunten (Knp) 
volgen   
 
Geert Reinderspark 
Geert Reinders geboren op 19 april 1737 in Bedum overleden op  4 februari 1815. Het was in een periode van 
veel runderpest, 2/3 van de Nederlandse veestapel ging hieraan dood. Geert Reinders heeft een begin gemaakt  
deze ziekte te bestrijden door het vee in te enten. Sinds de 20e eeuw komt runderpest niet meer voor in Europa 
 

Knp 60 RA 
09 Einde Geert Reinderspark op de Waldadrift RA 
Knp 47 RD 
10 Einde Bedumerbos LA 
Knp 48 RA 
 
De rolstoel deelnemers  kunnen beter de Industrieweg blijven volgen. 
 
11 Einde Herestreek RD = Burchtstraat 
12 Bij zebra Stationsweg oversteken LA 
13 1e weg RA = Walfriduslaan     
14 2e weg RA = Kapelstraat 
 
Kapelstraat 
Achter het pand no. 3 heeft een kapel gestaan ter ere van Radfridus de zoon van Walfridus, beiden zijn door de 
Noormannen vermoord. De kapel heeft  met de Walfriduskerk een tweetal  eeuwen gediend als  pelgrimsoord 
vanwege de wonderen die hier volgens overlevering plaatsvonden.  
In 2007 is op deze zelfde plaats een eeuwen oude waterput ontdekt en dank zij bloemist  Klaas Balkema intact 
gelaten bij het maken van een betonvloer in  zijn kas.  

 
15 Einde weg Knp 49 LA = Molenweg  
16 Brug oversteken LA = Grotestraat 
 
Naar de Finish bij de Walfridus toren 
 
Walfriduskerk 
Was een Bedevaartsoord naar aanleiding van de wonderen die de bevolking na het sterven van Walfridus hier 

hebben ervaren. 

Finish                                                                                                                       4,7 KM 

Afmelden voor 18.30 uur                                                                                                                             
  
  

 

 


