
Tulpenroute 
In het Grootslag worden op veel plekken 
tulpen geteld. Uit dit gebied komt ongeveer 
60% van alle tulpenbloemen. Veel 
bedrijven telen de bollen die zij nodig 
hebben voor de bloem in de Flevopolder of 
de Wieringermeer. Elk jaar worden de 
tulpen op een ander stuk land gezet. Dit 
noemen we de reizende bollenkraam. Op 
deze manier hoeft er minder mest en 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
gebruikt. 1 maal in de 6 jaar komen de tulpen op hetzelfde land terug.  

Start bij De Gouw 11 a in Bovenkarspel (Stede Broec, Noord-Holland) en ga 
westwaarts 

1. Ga na 5.2 km. op de kruising links Sluisweg 

2. Ga na 25 meter bij het kruispunt  Drechterlandse weg scherp links naar fietspad 

3. Ga na 1.2 km. bij de T-splitsing schuin links Tolweg 

4. Ga na 226 meter bij het kruispunt rechtsaf Tolweg 

Langs deze weg zie je aan je rechterhand vel kleine perceeltjes tulpen. Dit is een 

proeftuin om nieuwe middelen of meststoffen uit te proberen. Door alles te 

registreren kan men beoordelen of deze middelen geschikt zijn voor de teelt van 

tulpenbollen. Ook testen of de middelen geen reststoffen achterlaten in de natuur.  

5. Ga na 1.3 km. bij het kruispunt rechts naar Veenakkers 

6. Ga na 1.5 km. bij de driesprong rechts naar Kadijkweg 

7. Ga na 800 meter bij de driesprong linksaf Grootslagweg 

8. Ga na 635 meter bij de driesprong linksaf Gerrit de Vriesweg 

9. Ga na 1.3 km. bij de zijstraat rechtsaf Cornelis Kuinweg 

10. Ga na 2.9 km. bij het kruispunt rechts Veilingweg 

11. Ga na 452 meter op de kruising linksaf Elsenburg 

12. Ga na 2.3 km. bij de T-splitsing rechtsaf Oosterdijk 

13. Ga na 3.2 km bij de driesprong links Kerkepad 

14. Ga na 189 meter bij het einde rechtdoor Knokkel 

15. Ga na 178 meter bij de zijstraat linksaf Veilingweg 

16. Ga na 248 meter bij het kruispunt rechtsaf Gedeputeerde Laanweg 



17. Ga na 4 km. op de driesprong rechtsaf driehuizen 

18. Ga na 1.1 km. bij het kruispunt rechtdoor , naam wordt fietspad 

19. Ga na 371 meter op de kruising scherp links naar Koopmanspolder 

20. Ga na 349 meter bij het tussenpunt terug , naam blijft Koopmanspolder 

21. Ga na 191 meter op de kruising schuin rechts , naam blijft Koopmanspolder 

22. Ga na 158 meter op de kruising rechtdoor , naam wordt fietspad 

23. Ga na 1.3 km. bij de driesprong schuin rechts naar Nieuwe Haven 

24. Ga na 189 meter bij de zijstraat schuin rechts naar Proefpolder 

25. Ga na 30 meter bij de Y-splitsing linksaf naar Waterkeringpad 

26. Ga na 2.6 km. op de kruising scherp rechts naar Dijkweg 

27. Ga na 300 meter op de kruising rechtsaf naar Middenweg 

28. Ga na 1.1 km. bij het kruispunt rechtdoor , naam wordt Dijkgraaf Grootweg 

29. Ga na de rotonde 26 meter bij het kruispunt linksaf fietspad Weelenpad 

30. Ga na 1.9 km. bij het kruispunt schuin rechts naar Veilingweg 

31. Ga na 956 meter bij de rotonde linksaf naar De Gouw 



32. Kom na 282 meter bij het eindpunt van uw route 

 


