Naar de bollen 2021
Route voor fietsers en e-bikes

Start:
Lengte:

Kruize Bloembollen Hoofdstraat 264, 9982 AM Uithuizermeeden
65 kilometer
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Routebeschrijving:
1. Vanuit Kruize Bloembollen rechtsaf richting
Roodeschool.
2. Voor einde dorp linksaf de Langelandserweg in en
direct rechtsaf het fietspad op. Het fietspad gaat
over in de Schapeweg, deze volgen.
3. Einde weg links de Hefswalsterweg op.
4. 2e weg rechtsaf de Meneersweg op.
5. 1e weg linksaf de Dwarsweg op.
6. Bollenveld 1 en 2 links van de weg.
7. Weg vervolgen Emmaweg - de Lauwersweg
rechtdoor oversteken - tot bollenveld 3 rechts van
de weg.
8. Achter de dijk is bollenveld 4 en te voet bereikbaar.
9. Keren en terugrijden tot kruispunt en rechtsaf
Lauwersweg op.
10. Einde weg linksaf de Oudedijk op.
11. Als de weg overgaat in de Oudedijksterweg, eerste
weg rechtsaf, de Rensumalaan op.
12. Spoorweg over en op de Hoofdstraat rechtsaf en
direct weer linksaf de Torenstaat op.
13. Rechtdoor de Paapstilsterweg richting Oldezijl.
14. Kruispunt links en direct weer rechts de
Dijkumerweg op, langs bollenveld 5 links.
15. Rechtdoor rijden, bovenover de Eemshavenweg
langs, rechtdoor tot driesprong linksaf richting
Restaurant De Dieken en bord doodlopendeweg
negeren.
16. Driesprong linksaf de Garsthuizerweg op richting
Zeerijp.
17. Driesprong voor Bollenveld 6 linksaf, de
Terhornseweg op.
18. Driesprong linksaf, de Westerweg op. Bollenveld 7
links van de weg.

20. Einde weg linksaf Zijldijksterweg deze volgen gaat
naar links Voorwerkweg en Fivelweg.
21. Tegenover het dorpshuis linksaf, de
Honderdsteweg op.
22. Bollenveld 9 en 10 rechts van de weg. Daarna
keren en weer richting Zijldijk.
23. In Zijldijk links af Fivelweg, onder viaduct N46 door
direct rechtsaf Oosternielandsterweg.
24. Op kruising rechtsaf den Hoornsterweg, over
viaduct N46 richting Kolhol.
25. Kolholsterweg linksaf
26. Eerste weg rechtsaf, de Hooiweg op.
27. Eindeweg linksaf, de Godlinzer Oudedijk op.
28. Eerste weg rechtsaf, de Korenhornsterweg op.
29. Kruispunt oversteken links aanhouden =
Allersmaweg, 3e afslag links = Hoofdweg
30. Bollenveld 11 links.
31. De weg gaat over in de Schafferweg, in Losdorp
linksaf slaan, de Westendorpweg op.
32. De weg richting Spijk gaat over in Hoofdweg Zuid,
2e weg rechtsaf onder de N33 door naar Spijk.
33. Hoofdstraat-Zuid verder volgen en einde weg
rechts, ’t Loug, langs de kerk, 2e straat rechts.
34. Hoofdstraat-Zuid volgen tot aan de kerk rechts ’t
Loug. Bij Cafe bar Carilion rechts.
35. Hoofdstraat- Noord, deze volgen, 2e kruispunt
rechts richting Tweehuizen, Vierhuizen
36. Links aanhouden, Tweehuizerweg, gaat later over in
Polen. Voor de dijkdoorgang linksaf dit is de
Oostpolderweg.
37. Bollenveld 12 links, iets van de weg af
38. Eerste weg links af, de Dijkweg op en onder de N33
door.
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19. Eerste weg rechtsaf, verboden toegang negeren,
landbouwweg.
39. Eerste weg linksaf de Oostpolderwg op, langs
gehucht Nooitgedacht en weg vervolgen. Door
Dekkerhuizen.
40. Bollenveld 13 rechts.
41. De weg gaat over in de EGD weg, op T splitsing
rechts, Lage Trijnweg
42. Deze weg vervolgen, N363 oversteken en de Lage
Trijnweg gaat over in de Kolholsterweg.
43. Na het kruispunt, de eerste weg rechtsaf, de
Wortelpot en deze gaat verder over in de
Spijksterweg.
44. Kruispunt N363 oversteken richting Oosteinde.
45. Eindeweg rechtsaf, de Radsweg op en einde weg
linksaf, de Greedeweg op.
46. Onder de Eemshavenweg door en verder rechtdoor
Greedeweg.
47. Kruispunt linksaf, de Laanweg op, richting
Roodeschool.
48. In Roodeschool rechtsaf, de Hooilandseweg op.
49. Eerste weg linksaf, de Tilweg op.
50. Bollenveld 14 links.
51. Oosternieland kruispunt rechtsaf, de
Oosternielandsterweg.
52. Kruispunt rechtsaf richting Uithuizermeeden.
53. In Uithuizermeeden gaat de weg over in Havenweg.
54. Havenweg volgens, voor spoorwegovergang links
aanhouden.
55. Volgende spoorwegovergang oversteken naar de
Kerkstraat.
56. Einde weg rechtsaf, de Hoofdstraat op naar
eindpunt Kruize Bloembollen.

We zouden het leuk vinden als u via
naardebollen.hogeland@gmail.com laat weten hoe
u de tocht ervaren hebt.
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Einde van de tocht!

