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Verlaat Bremen Hauptbahnhof aan de achterzijde. Loop over het plein en steek de weg over en 
volg weg naar rechts. Steek de weg over en loop naar de stenen olifant (1) in het park. Achter de 
olifant door het park de weg volgen tot aan de grote vijver voor het Parkhotel. Loop aan de 
linkerkant langs de vijver tot het Parkhotel. Daarvoot LA. Vrij snel daarna komt de route op een 
breed asfaltpad. RA dit pad volgen. Op 1e splitsiung linkshouden. Vanaf hier volgen de paden 
zodanig dat we steeds langs de linkerzijde van de de grasvelden lopen. Aan het laatste grasveld 
ligt het cafe Emma am See. Vanaf hier LA door lopen tot we langs een asfaltweg zonder 
autoverkeer langs een breed kanaal komen (Findorfallee). RA de asfaltweg volgen met kanaal aan 
linkerhand tot we na 2,5 km op een autoweg uitkomen (op een T-kruising na 1800 meter zijn we 
RA gegaan in de richting om langs het kanaal te blijven lopen). Autoweg oversteken en op fietspad 
LA. Na 50 m RA Blocklander Hemmstrasze in. Ook nu hebben we het kanaal, of liever de rievier de 
Kleine Wümme aan de linkerzijde. Deze weg volgen we 8 km tot T-kruising. Links ligt een cafe met 
terras aan het water. De route slaat af naar rechts. We lopen over de Wümmedijk met aan onze 
linkerhand de rivier en haar uiterwaarden. Deze volgen we 12 km tot aan de eerste fietspad LA. 
Hier LA. Aa de overkant van de rivier gaar de route LA. Om in Borgfeld te komen om te 
overnachten of de bus te nemen moet je links af slaan. Bushalte is 300 m lopen naar de drukke 
autoweg. 
 
De route loopt vanaf nu over de noordelijke Wümmedijk. De rivier en uiterwaarden houden we 
weer aan onze linkerhand. Hier kunnen we vaak over de grasdijk lopen. Vandaag volgen we hem 
ongeveer 10 km tot de eerste weg naar rechts even voorbij Cafe Wümmeblick; de Kirchweg in. Na 
1700 m. ligt aan de linkerkant de Sant Jurgen kerk. Hier RA slaan een onverhard pad omzoomd 
door bomen en stuiken in. Na 1 km komt dit pad op een kampeerterrein met grote vijver uit. Hier 
RD langs de oostzijde van de vijver een graspad door de weilanden volgen. Na ongeveer 500 m 
komen we op een doorlopend onverhard pad uit dat we blijven volgen. Na 1 km liggen er 
verschillende boerderijen met hun achterkant aan de linkerzijde van het pad dat hier verhard is. 
Ongeveer 2 km vanaf de camping, loopt aan de linkerkant een weg tussen tussen twee boerderijen 
door. Hier  LA tot de weg aan de voorkant van de boerderijen. Deze weg oversteken en LA over 
fietspad. Na 100 meter loopt een pad het weiland in naar rechts. (toen wij hier waren stond het 
hek open, maar bedenk dit is geen openbare weg). Loop langs de perceelsrand naar de achterkant 
van die 1300 mter diepe perceel. Hier het hek over komen we op een pad door een bosgebied. Kies 
het pad dat in het verlengde van de perceelsrand die we gevolgd hebben loopt. We lopen ongeveer 
4 km RD tot aan een grote akker, die we aan onze linkerhand houden. Evene verderop staat langs 
de akker een markante vrijstaande oude eik. Vanaf de eik de tweede weg RA langs de bosrand 
omhoog. Waar het pad het bos inloopt LA richting Finndorf Denkmal. Er liggen in het bos stenen 
met een pijl richting Finndorf die de weg wijzen. Bij het monument het pad omlaag naar het dorp 
Worpswede volgen tot aan de Finndorfstrasze waar de bus naar Bremen vertrekt. 
 
  

Start:    Bremen Hauptbahnhof, achterzijde  
Eindpunt 1e dag: Borgfeld 
Eindpunt 2e dag:  Worpswede  
Horeca: Bremen, Dammsiel, Kuhsiel, Borgfeld, Hoftdeich, Worpswede 
Bereikbaarheid: Trein naar Bremen met goede bus verbindingen naar 

Worpswede en Borgfeld 
Kaart:  
Routebeschrijving d.d.:  april 1999  
Bijzonderheden:     Een klein stukje van de route loopt door een weiland. 
 



 

 
 



 



 




