
Ronde 3 De 100 mijl van Sint Annen

Na 105 kilometer nog twee ronden van elke ongeveer 30 kilometer. Na de verzorging gaat het rechtsaf
het dorp in. Einde Sint-Annen het fietspad op en fietspad helemaal volgen tot in Ten Boer. In Ten Boer
steeds rechtdoor. Bij de stoplichten, rechtdoor de brug over. Op T-splitsing links en de weg blijven
volgen tot Woltersum. In Woltersum eerste weg rechts, dan links. Je loopt nu naar de voorkant van de
kerk.  Op T-splising nu rechts.  Bij  het  water  (Lustigemaar) rechts richting het  Eemskanaal.  Bij  het
kanaal  links en dan weer eerste rechts.  Aan het  water(Lustige maar) staan een aantal  zogenaamde
Fivelhuisjes.

Reconstructie  van  de  Fiveloop  aan  de  hand  van  Fivelhuisjes.  Niet  alleen  het  landschap  en  de
bodemkundige opbouw van het gebied kunnen informatie verschaffen over de oude Fivelloop; ook
bepaalde  huisjes  met  een  typische  bouwstijl  die  in  dat  gebied  voorkomen,  kunnen  in  dat  opzicht
aanwijzingen leveren. De bedoelde huisjes hebben een uitbouw, waarvan de voormuur blind is en de
schuine zijgevels een venster hebben. Van de oudste huisjes is de uitbouw geheel uit één steensoort
opgetrokken; de jongere hebben een viertal pilaarachtige steunders. 

Bron: http://edepot.wur.nl/110267

De weg die we nu lopen volgen tot aan T-splitsing. Hier ligt links Wittewierum. De weg oversteken en
fietspad links. Na de eerste boerdrij en voor eerste woonhuis rechts. Je gaat nu naar het terrien van het
voormalige klooster Bloemhof. 
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Het klooster Bloemhof, met de Latijnse naam Floridus Hortus, was een klooster in Wittewierum in de
huidige Nederlandse provincie Groningen. Het werd gesticht in 1213 en behoorde tot de orde van de
premonstratenzers.  Het klooster lag op en rond een  wierde  aan de rechteroever van de  Fivel. Het
klooster zou een omvang van 5 hectare hebben gehad. In het klooster werd de Kroniek van Bloemhof
geschreven, die de vroege geschiedenis van het klooster beschrijft. Deze kroniek is opgetekend door de
vroegste abten Emo en Menko en een onbekende 'continuator'. Twee manuscripten van de kroniek (een
Groningse en een Friese) zijn in het bezit van de Universiteitsbibliotheek Groningen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Klooster_Bloemhof

Hiervoor is Emo dus helemaal naar Rome gelopen om het in eigendom te krijgen. We gaan hier links
voor de kerk langs. Na de stenenpicknick tafel loop je over de stapstenen die de reis van Emo naar
Rome laten zien. 
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Na de stapstenen pad blijven volgen. Eind pad is links een hek. Hier linksaf. Na 50 meter een kruising.
Hier  rechtdoor.  Na ongeveer  een  kilometer  rechts  over  fietspad  (  wat  het  ooit,  let  op  zeer  slecht
wegdek). We lopen nu richting Ten Post. Vlak voor het dorp begint een rechts een “bosje”. Door dit
bosje  loopt  een schelpenpad.  Dit  schelpenpad volgen tot  het  einde.  Hier  dan rechts.  Na enige tijd
schelpenpad naar links. Na boerderij recht en direct voor huisje links. Dit schelpenpad brengt ons naar
Winneweer. In het dorp direct links en over de brug (Muderdraai) weer links.  Je hebt nu weer een paar
honderd meter Stadsweg gelopen. De eeuwenoude weg van Groningen naar Emden. Je loopt nu in het
deel van Winneweer dat Muda heet. 

Muda is een buurtschap in de gemeente  Loppersum in de provincie  Groningen. Tegenwoordig wordt
het gerekend te behoren bij  Winneweer.  De naam betekent  mond (van een rivier).  Het  is  dan ook
gelegen op de plek waar de oorspronkelijke Fivel uitmondde in de Delf, het huidige Damsterdiep. In
het dorp ligt over het Damsterdiep de Muderdraai of Mudesterdraai. Dit is de plek waar de aloude
Stadsweg  van de linkeroever overgaat naar de rechter. Op de plek waar nu de boerderij Mudaheert
staat stond ooit een blokhuis, een versterkte plaats van de stad Groningen. Deze is in 1501 veroverd en
verwoest door troepen van graaf  Edzard van Oost-Friesland, die onder het bevel stonden van  Sibo
Haykens, de drost van Vesting Leerort. Volgens de overlevering lieten ze een houten karnton getrokken
door zes paarden aanrukken vanuit  Wittewierum. De commandant van het blokhuis Johan Hoetfilter
('Jan de Hoedemaker') dacht dat het een zwaar kanon was en gaf zich over, waarop Hugo von Leisnig
optrok naar de stad Groningen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Muda_(Loppersum)
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Na de brug (Muderdraai) eerste rechts. Nu is het even oppassen. We moeten nu de eerste links. Weer de
Stadsweg op. De grasversie. Ronde 2 kwam je van de andere kant. 

Einde Stadsweg links en volgende splitsing rechts. Hier staat de verzorgingkist. Je bent nu in 
Kroddeburen. De verzorgingkist staat bij B&B Kroddeburen. Het hek kan open, over het grasveld loop 
je nu naar de B&B. Kist zal in het zicht staan op het terras.
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In de kist zit een stempel van Abt Emo. Voor elke deelnemers is er een. Meenemen om te bewijzen dat 
je in Kroddeburen bent geweest! 

 

Na de verzoring ga je links en daarna eerste rechts. Je loopt nu naar Lellens. Doorgaande weg volgen in
Lellens. Bij volgende splitsing naar links en daarna direct weer links. Betonpad, na dikke kilometer 
rechts betonpad. Betonpad gaat over in fietspad naar het Westerwijdwertermaar. Via brug steken we het
maar over een gaan op de linkerover verder. Na weer een dikke kilometer via brug (Peertil) fietspad 
naar Stedum. 

De peertil (Gronings voor paardentil) van Stedum is de enige nog bestaande paardentil in Groningen. 
Hij was nodig om bij de afsplitsing van de Stedumermaar en de Westerwijtwerdermaar de paarden 
naar het jaagpad aan de overzijde te leiden.

Bron: http://www.depeertil.nl/de-peertil
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In Stedum op kruising rechtdoor, daarna eerste links. Je loopt nu naar de Bartholomeuskerk.

De Bartholomeuskerk   wordt  wel  gezien  als  het  hoogtepunt  van de  romanogotische  bouwkunst  in
Groningen. Ook het onderste gedeelte van de zadeldaktoren is in de 13e eeuw gebouwd. Toren en kerk
zijn rond 1300 met elkaar verbonden. In het interieur vallen de gewelfschilderingen uit de 15e eeuw
op. Het houtwerk van de orgelgalerij is een ontwerp van de Groninger stadsbouwmeester Allert Meijer
(1680). Het houtsnijwerk is van an de Rijk. Het duo Meijer/de Rijk heeft voor veel Groninger kerken
het kerkmeubilair ontworpen en gemaakt. De maker van het oorspronkelijke orgel is niet bekend. Wel
bekend is dat de orgelbouwer  Albertus Antoni Hinsz  het orgel in 1735 heeft vernieuwd. Uiteindelijk
hebben Dirck en Gerhard Diederich Lohman het orgel in 1791 opnieuw geheel vernieuwd. In het koor
staat het marmeren praalgraf van  Adriaan Clant van Stedum, borgheer van de  borg Nittersum  en
medeondertekenaar van het  vredesverdrag van Münsterin 1648. Het praalgraf is ontworpen door de
beeldhouwer  Rombout Verhulst.  In 1877-1878 werd de kerk gerestaureerd volgens plannen van de
architect  P.J.H.  Cuypers.  In een latere restauratie  in 1937-1939 zijn  storende toevoegingen uit  de
eerdere restauratie weer verwijderd

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bartholomeuskerk_(Stedum)

Je loop linksom om de kerk en volgt doorgaande weg Stedum uit. Een meter of tien voor het spoor ga 
je links. Volgende splitsing rechtdoor. Na dikke kilometer een brug en een bocht naar rechts. Via 
viaduct ga je nu de N46 over. Na viaduct links. Volgende splitsing wegoversteken en op fietspad links. 
Weer viaduct over de N46. Bovenaan nog 1 kilometer naar Sint-Annen. Tijd voor rust, eten en drinken. 
Opmaken voor de laatste ronde. Heen en terug naar Bethlehem.
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