
5958 Boerderijenpracht / Bedum58

Praktische informatie:

Afstand: 19 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Bedum
Stationsweg 1
9781 CE Bedum
Coördinaten: 53°18’24” N   6°35’35” E

Horeca:
Alleen in centrum  
onderweg geen horeca

1. Vanaf stationspleintje schuin LA, links ziet u plantsoen met 
vijver. Op kruising RD (Beatrixlaan). Op Y-splitsing RA (Margriet-
laan). Op kruising met Wilhel minalaan RD (Emmalaan).  
Naast kerk LA (Bernhardlaan). Aan einde RA (Julianalaan).  
Na schooltje (huisnr 22a) LA, tegelwandelpad. Aan einde, voor 
brug, RA, links ziet u het Boterdiep (Boterdiep Wz, staat wat 
verderop). Na huisnr 2 LA, brug over, en weer LA (Grotestraat).  
Op pleintje, waar u links scheve kerktoren ziet, RD Grotestraat 
blijven volgen, verderop ziet u de Maranathakerk. Bij huisnr 45  
RD (Bazuinslaan). Na Sint Walfridusschool, aan einde op hoek  
van plantsoentje voor huisnr 12, RA.
 
2. Na Togtemaarschool aan einde LA (De Vlijt), volg tegelvoetpad 
rechts. 50m na huisnr 43 RA, asfaltwandelpad met gelijk rechts 
vijvertje. Na linkerbochtje op 1e pad RA, bruggetje over, en aan 
einde van dit paadje LA, klinkerwandelpad, blijf dit volgen.  
Na linkerbocht, vóór brugje, RA, asfaltwandelpad, links singel, iets 
verderop weer brugje over. Let op: 100m daarna in linker asfalt-
bocht RA, smal klinkerpad met ‘verdieping’. Aan einde LA, tegel-
pad, en na ruim 20m RA. Op klinkerweg LA (Ommelanderdrift)  
en op asfaltkruising daarna RA (Waldadrift), loop aan linkerkant.  
Kort daarna, direct na huisnr 3, LA, daarna met rechts/links-knik 
RD, volg pad waarmee u rechts van u sport- en grasveld passeert. 

In deze streek wandelt u vaak over verharde paden en wegen. Als u daar 
geen moeite mee heeft, dan maakt u een leuke wandeling door het karakte-
ristieke, uitgestrekte Groninger akker- en weidelandschap waarbij u 
onderweg niet alleen daarvan maar ook van de vele prachtige oude en 
moderne boerderijen geniet.  
 
U maakt eerst kennis met het aan het Boterdiep gelegen fraaie dorpje 
Bedum (met prachtige kerken) en het Bedumerbos. Strijk in het dorp eerst 
even neer op een terrasje, want onderweg krijgt u die gelegenheid niet 
meer. Tijdens deze wandeling kuiert u door de gehuchten Ellerhuizen en 
Westerdijkshorn en bezoekt u de afgelegen, op een wierde liggende, 
historische begraafplaats van Onderwierum.
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Voor boshoek, bij bordje Hogeland, RA, gras over, en na bult LA 
bos in, hard pad, wat verderop ziet u in flauwe rechterbocht rechts 
verruigd grasveldje. Blijf hard pad nog 500m volgen. Let goed op: 
100m na rechterbocht LA (hier komt van rechts breed graspad). 
 
3. Op kruispunt LA, betonplatenwegje met fietspad, beton wordt  
eind verderop grasweg. Na 1½ km aan einde RA (Ellerhuizen).  
Na ruim 500m Groningerweg oversteken, bij Aw3753 RD brug 
over Boterdiep over en gelijk RA (Willemsstreek, straatnaambord-
je staat beetje links), weg maakt paar bochtjes om fraai oud 
boerderijtje. Aan einde LA (Zwarteweg). Aan einde daarvan RA 
(Noordwolderweg) en na 100m LA (Munnikeweg). Loop bijna 2km 
lange asfaltweg uit. Aan einde RA (Wolddijk), blijf weg ruim 3½ 
km volgen: onderweg kunt u regelmatig over (indien gemaaid) 
grasweg links lopen, 300m na schuine kruising (waarop u RD 
gaat) kruist u spoor, wordt Westerdijkshorn, kort daarna loopt u 
gelijknamig buurtschap in en door. Na die 3½ km bij Aw66806 LA.
 
4. Verderop LA, betonplatenfietspad (Dijkshornsterpad). Na 1km 
maakt pad rechterbocht en gaat verder over laag dijkje met links 
daarvan vaartje. Blijf pad nog ruim 1km volgen, onderweg brugje 
met afslaand fietspad letterlijk links laten liggen. Bij volgend 
brugje, bij Aw66805, RA, stil boerenbetonplatenwegje. Na 1km 
(bij huisnr 12) maakt wegje na veeroosters paar bochtjes. 100m 
daarna, bij Aw66808 RD!. 5m voor einde van betonplaten RA, 
graswandelpad. Na wat bochtjes brugje over en direct daarna, 
voor heg van Historische Begraafplaats, RA, schelpenpad daar-
langs. Aan einde RA en RD, volg na 2 veeroosters (met veepad 
daartussen) landweg met grasmiddenberm. Aan einde op as-
faltweg RA (Stadsweg, dat ziet u pas heel eind verderop, wordt 
Lageweg). Loop weg van 2½ km helemaal uit (onderweg na bord 
Bedum op kruising met Wroetende Mol RD). Na spoor op Parallel-
weg RA en in linkerbocht RD naar station.
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