Fietsroute Groningen

2 uur

24,1 km

Rondje Winsum-Bedum

Zou jij de natuur in Groningen eens willen zien terwijl je allerlei lekkernijen proeft? Dan is deze
fietsroute geschikt voor jou! Deze 2 uur durende tocht (zonder pauze) neemt je mee langs 4 aanbieders waar je verschillende producten kunt kopen.
Je fiets langs Boerderij Kleikracht, Fluitekruid, Welkomboerderij Onstaheerd Sauwerd en Tuinderij Klein Alma. Je kunt alle ingrediënten halen voor een heerlijke maaltijd; groenten, vlees,
kruiden, kaas en andere zuivelproducten. Maar ook droogwaren, wijnen, planten en nog veel
meer! Tijdens deze route proef je niet alleen lekkere producten, je leert ook hoe ze gemaakt worden. Daarom is deze weg leuk en leerzaam voor jong en oud! Bovendien bevindt Fluitekruid zich
in een voormalig gemeentehuis uit 1907 dat tegenwoordig als rijksmonument is bestempeld,
fiets je onderweg langs een oude laadplaats voor klei van steenfabrieken en kom je langs rijksmonument Klokkentoren Westerdijkshorn. Erg leuk voor de geschiedenisliefhebbers om even af
te stappen!
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3
Tuinderij Klein Alma
Start/Finish

Adres
Oude Dijk 2
9781 BL Bedum

S/F

Fluitekruid
1
Adres
Hoofdstraat Winsum 4
9951 AB Winsum
Openingstijden
maandag 11:00-18:00 uur
dinsdag t/m
donderdag 08:30-18:00 uur
vrijdag
08:30-20:00 uur
zaterdag
08:30-17:00 uur

Openingstijden
Tot juni
zaterdag 10:00-12:00 uur
Juni tot half oktober
Donderdag en vrijdag
09:00-18:00 uur
Zaterdag 09:00-13:00 uur

B

A

A

Klokkentoren
Westerdijkshorn

1
Boerderij Kleikracht

Adres
Westerdijkshorn 30
9781 TH Bedum

3

Adres
Schilligeham 3
9951 TN Winsum
Openingstijden
donderdag en
vrijdag
13:30-17:00 uur
zaterdag
10:00-17:00 uur

2
B
Voormalige laadplaats
klei voor nabijgelegen
steenfabrieken
Postcode
9951 Winsum

2
Welkomboerderij
Onstaheerd Sauwerd
Adres
Singelweg 2
9771 BC Sauwerd
Openingstijden
zaterdag		

10:00-16:00 uur

De GoodFoodClub is een initiatief van
de Natuur- en Milieufederaties. Het
doel is het promoten van lokale producten van de duurzame landbouw. Met
meer aandacht voor natuur, biodiversiteit en klimaat.

Genoten van jouw fietstocht, de
natuur en alle leuke bezoekjes?
Deel je foto met #GoodFoodClub! En maak kans op een
verrassingspakket!
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