
 

 
Naar de bollen! 

 
 
 
Wat is er nou leuker dan een rustig stukje fietsen door het mooie Groninger land en tegelijk genieten 
van de prachtige velden met bloeiende tulpen. 

De Wielervereniging Bedum heeft in samenwerking met de VVV Bedum een route gemaakt langs een 
aantal bollenvelden in de regio 

De route kun je natuurlijk alleen fietsen of met je partner of fietsmaat, maar je kunt ook op vrijdag 
29 april om 10.00 uur aansluiten bij de georganiseerde tocht. Die tocht vertrekt vanaf de VVV locatie 
aan de Kapelstraat 3 in Bedum. 

Bedum ligt niet in het centrum van de bollenteelt. We moeten dus eens stukje fietsen om de 
bloeiende velden te bekijken. De totale route is ruim 45 km lang. Met een opgeladen accu van de e-
bike is dat dus prima te doen.  
In Groningen bloeien de bollen niet voor de toeristen, maar voor de bollenteelt. Dat betekent dat de 
bollentelers de bollen “koppen” als ze nog in volle bloei staan. Het moment van het koppen is 
afhankelijk van de soort bollen, het weer en de voorkeur van de teler. Het is dus niet gegarandeerd 
dat alle tulpen nog in bloei staan als we er langs fietsen, maar een mooie fietstocht wordt het zeker. 

 

 



 
 

 
De routekaart  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

De routebeschrijving  

 km routeaanwijzing 
0 0 Vanaf de VV gaan we naar de Molenstraat en dan links 
1 200m Over de brug langs hotel ‘tGemeentehuis. 
2 300m Bij de paaltjes in de weg rechtdoor de Grotestraat volgen 
3 500m Na de RK kerk rechtsaf ri. Sint Annen 
4 1 km Bij de rotonde rechtdoor ri Sint Annen over het fietspad 
5 3,4 km  Linksaf Stedumerweg  
6 4,1 km Rechtsaf Stedumerweg volgen 
7 6,5 km Rechtdoor Crangeweersterweg (betonnen fietspad) 
8 7,5 km Linksaf over het spoor de weersterweg volgen 
9 8,5 km Voorrangsweg oversteken Bredeweg volgen ri Westeremden 
10 10 km In Westeremden steeds rechts aanhouden (via Molenweg) 
11 11 km Na Westeremden rechtsaf Zeerijperweg en Westeremderweg (ri 

Zeerijp) 
12 12,5 km Rechtdoor Groeveweg (ri Garsthuizen) 
13 13,2 km Rechtsaf Garsthuizerweg (ri Zeerijp) 
14 14,3 Rechts aanhouden op de Garsthuizerweg blijven 
15 14,6km (Direct voorbij boerderij) linksaf Terhornseweg (ri ‘tZandt) 
16 15,7 km Linksaf Westerweg (doodlopende weg) 
17 17,7 km De eerste tulpenbollenvelden 
18 17,7 Na het bekijken van de tulpen weer terug 
19 19,8  Linksaf (smal fietspad) Lissebonspad 
20 20,4 (bij de kerk) Linksaf Hoofdstraat ri ‘tZandt 
21 20,5 rechtsaf Molenweg  ri Godlinze 
22 22,3 km Bollenvelden links 
23 23 km Linksaf Hooiweg ri Zijldijk 
23 23,2 km Bollenvelden links 
24 25,1 km Linksaf Hooidwarsweg ri Zijldijk 
25 25,6 km Rechtdoor  
26 27 km Rechtsaf Fivelweg ri Zijldijk 
27 27,7 km Rechts achter de huizen bloembollenvelden 
28 27,7 km Linksaf Honderdsterweg (betonpad) 
29 27,9km Bloembollen links 
30 30 km Linksaf Dijkumerweg 
31 31,2 km Links aanhouden (doodlopende weg behalve voor fietsers) 
32 32,3 km Bloembollen rechts 
33 32,8 km Rechtsaf Garsthuizerweg 
34 32,8 U bevindt zich weer op het routepunt nr 14 en volgt dezelfde route 

terug via Westeremden, in Westeremden ri Stedum aanhouden. In 
Stedum over het spoor rechtsaf over het betonpad) en dan verder ri 
Bedum 

35 46,5  Bedum 
 


