
Naar de bollen 2021 
Wandelroute 30 km 
 

 
 

Start:   Kruize Bloembollen, Hoofdstraat 264 Uithuizermeeden – er zijn echter op de 

routekaart meerdere P-plaatsen aangegeven waar u de route kunt starten 

Lengte:  30 kilometer 
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Routebeschrijving: 

RD = Recht Door 
RA = Rechts Af 
LA = Links Af 
LAH = Links Aan Houden 
RAH = Rechts Aan Houden 

 

1. Start route bij Kruize Bloembollen, Hoofdstraat 264 
Uithuizermeeden 

2. Vanaf terrein weg oversteken en RA 
3. 1e voetpad LA = Smidspad, dit pad gaan volgen tot 

einde en op de weg LA = Smitsweg 
4. Weg volgen tot einde en op 3 sprong LA = Oude 

dijksterweg (zijwegen negeren)  
5. Weg volgen met de bocht naar rechts, langs kerk 

“Het Anker” en op het einde op de 3 sprong RA = 
Noorderstraat 

6. Op het eind voor de spoort en parkeerplaatsen RA 
betonpad op 

7. Bij bocht naar links RD en pad volgen, rechts om de 
gracht van de Borg en RD naar asfaltweg = 
Rensumalaan en hier LA 

8. Weg volgen, met de bocht naar links en naar rechts 
en RD spoor over 

9. Deze weg geheel uitlopen zijwegen negeren en op 
het einde RA op fietspad, daarna gelijk LA 
Hoofdstraat oversteken en RD + Torenstraat in 

10. Voor de kerk RA en in de bocht naar links RA 
betonpad op = Dingvonderpad 

11. Dit pad steeds blijven volgen tot 3 sprong, hier RD = 
Coehoornpad 

12. Op 3 sprong LA en pad steeds langs het water 
blijven volgen, zijwegen negeren 

13. Na eind water straat oversteken en op 3 sprong 
schuin RD 

14. Einde weg LA op fietspad 
15. Op 3 sprong RD fietspad blijven volgen tot 

toegangshek van de Menkemaborg 
16. LA door hek en oprijlaan op, tot voor de brug en 

hier LA, pad volgen om het borgterrein. Tot 3e 
bocht en hier schuin naar links over bruggetje en 
pad volgen naar de weg = Viskenijpad 

17. Einde pad LA op asfaltweg = Heerdweg 
18. 1e pad voor boerderij LA = Snoekegatpad 
19. Einde pad RA = Moeshornweg 
20. Op 3 sprong met fietspad RD 
21. Weg volgen langs woning en boerderij gaat over in 

fietspad 
22. Einde pad LA = Meedstermaarpad 
23. Op 3 sprong RA over hoogholtje = ’t Baalkjepad 

richting Oldenzijl 
24. Pad blijven volgen langs boerderij tot kruising in 

Oldenzijl en hier LA = Oldenzijlsterweg 
25. Op kruising RA = Dijkumerweg 
26. Weg blijven volgen en op 1e 3 sprong RA = 

Wilkemaweg 
27. Op 3 sprong LA onder tunnel door en weg blijven 

volgen, langs achterkant van boerderij en pad RAH 
vervolgen = Voorwerksterpad 
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28. Einde pad LA = Smydingeweg, langs molen en op 3 
sprong LAH = Dijkumerweg 

29. Op 3 sprong RA wordt betonpad en over houten 
brug, weg volgen langs hotelboerderij de Diek’n, 
ook hier RD en op het eind op 3 sprong RAH. 

30. Op 3 sprong bij wandelnet knp. 78 LA oprit naar 
woning =  Groenelaan 

31. Pad links om de woning blijven volgen, gaat hier 
over graslaan, volg pijlaanduiding wandel netwerk 
en aan het einde van het graspad voor sportpark LA 

32. Pad blijven volgen bij smalpad RD en met bocht 
mee naar links en op 3 sprong van paden RD 

33. Einde pad op asfaltweg LA = Kwekersweg 
34. Op einde van asfaltweg RAH smal onverhard pad op 

en einde pad op asfaltweg LA = Molenweg 
35. Op 3 sprong RA = Terhornsterweg 
36. Weg volgen tot einde, zijwegen negeren, brug over 

en op 3 sprong LA = Westerweg 
37. Deze weg steeds blijven volgen, zijwegen negeren, 

op het eind waar de weg afbuigt naar link RD, 
onverhard pad op 

38. Einde pad bij 2 woningen op 3 sprong RA = 
Honderdsterweg (betonpad) 

39. Pad blijven volgen op 3 sprong RD en op het eind in 
de bebouwde kom weg oversteken en LA = 
Fivelweg 

40. Weg door dorp blijven volgen, zijwegen negeren, 
en na viaduct Eemshavenweg RAH naar 
Oosternielandsterweg en deze door het dorp 
volgen. 

41. Op kruising rechtdoor = Tilweg 
42. Eerste weg LA = Meedsterweg, wordt na de 

spoorweg overgang een fietspad 
43. Aan het eind van het fietspad Links aanhouden = 

Kaapweg 
44. Eerste weg RA = Kwekersweg 
45. Einde kwekersweg rechtdoor fietspad op 
46. Einde fietspad LA = Tjarietweg 
47. Aan het eind van de weg oversteken en LA = 

Schapeweg 
48. Eind van de weg oversteken en Hoofdstraat blijven 

volgen 
49. Je komt zo weer uit bij Kruize bloembollen aan de 

Hoofdstraat 264 in Uithuizermeeden 
 
Einde tocht! 

 
 

We zouden het leuk vinden als u via 

naardebollen.hogeland@gmail.com laat weten hoe 

u de wandeltocht ervaren hebt. 

 
 
 DEELNAME IS GEHEEL OP EIGEN RISICO 
 HONDEN MOGEN MEE, MAAR GRAAG 

AANGELIJND 
 WIJ WIJZEN U DRINGEND OP HET OPVOLGEN VAN 

DE ALGEMEEN GELDENDE CORONA-REGELS 
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