
Baflo - Rasquert

Villa Meijma

Tuin Boerderij Meijma
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Het vertrekpunt is het 
station te Baflo. 

We volgen de Stationsstraat en 
gaan dan linksaf de Emmastraat 
in. Vervolgens rechtsaf  de Paul 
Krugerstraat in en aan het 
einde bij de haven links. 
Vervolgens gaan we op het 
kruispunt rechtsaf richting 
Rasquert.

Langs de route door Rasquert 
treft men op meerdere 
plaatsen borden aan van de 
“Eerste Grunneger Toalroute”, 
allemaal betrekking hebbende 
op de omgeving.

Bij villa Meijma zien we een 
fraaie tuin met o.a. een 
Hollandse Linde en daarna 
boerderij Meijma met een 
slingertuin en een prachtige 
treurbeuk.  In villa Meijma 
woon-de de schrijver van het 
boek De Ommelander 
geslachten, dhr. K.J. Ritzema van 
Ikema.
Wij vervolgen de Meijmaweg. Bij de voormalige 
kwekerij is het borgterrein van Mathenesse.

Daarna nemen we onderaan de wierde de eerste weg 
rechts, de Mathenesserlaan. We gaan achter de 
ijsbaan het Olde Hof langs. De ijsbaan is gelegen op 
een afgegraven gedeelte van de wierde van Rasquert.

Daarna is de wandelroute aangepast omdat het eerste 
pad links naar een inmiddels afgesloten onbewaakte 
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Monument voor gevallenen WO II

Laurentiuskerk

Station Baflo

spoorwegovergang leidt. We lopen daarom door en 
nemen het volgende pad links over de bewaakte 
spoorwegovergang. Dat stuk lopen we heen en terug 
maar het is de moeite waard.
Het pad voert naar de Swientil en dan gaan we linksaf 
langs de Andelstertocht naar de Dojestil. Vervolgens 
gaan we dezelfde weg terug naar de eerder 
genoemde spoorwegovergang en houden daar links 
aan richting Rasquert. Achter villa Meijma bevindt 
zich het oude borgterrein van Meijma. Aan het eind 
van de weg gaan we rechtsaf en gelijk weer links de 
Klapperhornsterweg in. 

Dan eerste weg linksaf en opnieuw links via de 
parallelweg van de Provinciale Weg. Daarna links over 
een oud stenen kerkpad en Hoog Holtje naar Baflo.

Spoorlijn Rasquert

Rasquert

Hoog Holtje

Swientil
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Via de Kruisstraat gaan we rechtsaf de Heerestraat 
in. Daarna linksaf de Rudolf Agricolastraat in. Op 
nummer 2 bevindt zich een fraaie bruine beuk. 

Bij het uitvaartcentrum zien we een treures 
en het standbeeld van Rudolf Agricola.

We nemen daar links het pad over het 
kerkhof bij de Laurentiuskerk met de 
losstaande toren.  Daar is ook het 
monument voor de gevallenen WO II te 
zien.

Aan het eind gaan we via de Kostersgang 
rechtsaf de Sijtsmaweg in. Aan het einde 
is rechts het terrein van de voormalige 
pastorie.

Tenslotte gaan we linksaf de Gebroeders 
Gootjesstraat in en zo komen we via de Julianalaan 
weer bij ons beginpunt: het Station.

Rudolf Agricola


