
1) Start op de markt bij het VVV. 
De markt oversteken, Dijkstraat. 
2e weg RA, vd Meer de Walche-
renstraat. Ter hoogte van H.B. 
Sterenborgstraat weg oversteken 
en links het fietspad in, gelijk 
rechts aanhouden. Voorrangs-
weg oversteken en fietspad ver-
der volgen. Bij splitsing rechts 
aanhouden, wordt grindpad. RA 
blijft grindpad. Bij splitsing links 
aanhouden tot aan Oude Aaltense-
weg, daar aangekomen LA.

2) Aan de linkerzijde bij huisnr. 
41, de nieuwe bouwlocatie van 
corsogroep Lansink-Bluimink. 
Het dahliaveld bevindt zich 
achter het perceel. Ter hoogte 
van de G.J. Doorninkweg RA de 
zandweg in. Einde zandweg RA, 
Veengootweg. Bij bord Lichten-
voorde LA over het bruggetje. De 
3e Broekdijk blijven volgen en de 
Varsseveldseweg oversteken, Op 
’t Zand.

Rondom Lichtenvoorde vindt u naast het afwisselende coulisselandschap ook kleurrijke dahliavelden. Hier 
worden de dahlia’s verbouwd voor het op één na grootste dahliacorso ter wereld. De Stichting Bloemencorso 
Lichtenvoorde en haar wagenbouwers leiden u met deze fiets- en wandelroute langs dahliavelden, bouwlocaties 
en bezienswaardigheden. Wij wensen u héél veel plezier tijdens deze prachtige tocht! 

Beste natuurliefhebber,

3) Aan linkerzijde ziet u de bouw-
plek en de dahliavelden van  
corsogroep Harbers-Paul. Weg 
blijven volgen, N18 oversteken. 
Daarna rechtdoor Manschotter-
weg op. 1e weg RA, Japikweg. De 
Zieuwentseweg oversteken, recht-
door Japikweg vervolgen. 

4) * Indien u hier RA slaat, komt u 
over +/- 300 mtr. bij de bouwloca-
tie van corsogroep Zieuwentse-
weg en het dahliaveld van corso-
groep Kwintet (rechts). We gaan 
echter rechtdoor.

5) Aan de linkerzijde het dah-
liaveld van corsogroep Vedut 
Nogal, de bouwlocatie bevindt 
zich achter huisnummer 3A.

6) Einde Japikweg RA en met-
een LA, Vondermansdijk. Einde 
weg LA, Boschlaan en meteen 
RA, Voshuttedijk. Aan rechter-
zijde is de tent van corsogroep           
Boschlaan te zien.

7) Aan de rechterzijde bij huis-
nummer 6 het dahliaveld van 
corsogroep Hooiland. RA, Nieu-
wendijk, LA over de fietsbrug. 
Rechts aanhouden fietspad ver-
volgen. Richterslaan oversteken, 
Kerkhoflaan volgen. LA, Raad-
huisstraat, einde weg oversteken 
richting centrum, Rapenburg-
sestraat.

 
Pauze op de Markt. Hier kunt u 
genieten van een hapje en een 
drankje bij één van de diverse 
horeca gelegenheden.

Dahliafiets- en wandelroute 2016
30 km, te wandelen in twee keer 15 km

8) Vanaf de Leeuw op de Markt de 
korte Rapenburgsestraat in. Het 
steegje naast AH in en over de 
parkeerplaats naar de  
Richterslaan. RA fietspad op. 
Aan de rechterhand ziet u de 
CORSOTUIN. 
Deze tuin is een gezamenlijk 
project van Stichting Bloemen-
corso Lichtenvoorde, Gemeente 
OostGelre en Stichting de Lich-
tenvoorde. Dit project is voor de 
promotie van het bloemencorso 
en dient tevens als dagbesteding 
voor mensen met een beperking. 
Want corso is er voor iedereen !

9) Vervolg het fietspad naar de 
overzijde en bij de rotonde LA, 
Lievelderweg. Deze volgen tot 
over het viaduct. Na het viaduct 
ziet u aan de rechterzijde de 
bouwlocaties van corsogroep 
Hooiland, corsogroep Bosch-
kempers, corsogroep Kwintet 
en corsogroep Geschud(t), met 
het dahliaveld van corsogroep 
Geschu(d)t.



De wagenbouwers zijn veelal ‘s avonds en op de zaterdagen op de bouwlocaties. Bij aanwezigheid zijn zij, waar mogelijk, 
bereid u het één en ander over het corso, de wagenbouw en de dahlia’s te vertellen. Schroom niet, zij staan u graag te 
woord. Wij verzoeken u vriendelijk om niet op eigen gelegenheid de dahliavelden te betreden. 

Wilt u het resultaat bewonderen? Noteer in uw agenda: zondag 11 september 2016 Bloemencorso Lichtenvoorde. Aanvang 
14.00 uur. U bent van harte welkom. Kijk voor aanvullende informatie op www.bloemencorso.com

10) Na huisnummer 96 LA, de 
Stegge. Aan uw rechterhand (ach-
ter huisnummer 8) de bouwplek 
van corsogroep Teeuws.

Het spoor oversteken, links aan-
houden, Eefselerweg. Bij de 
koeientunnel RA, Eimersweg. 
Aan het einde van de weg, aan 
de overzijde LA en meteen RA, 
Zwolseweg, gaat over in zandweg. 
Bij het kruispunt de Zwolseweg 
vervolgen, na 300 mtr. RA, blijft 
zandweg. Einde van de zandweg 
RA de parallelweg op. Na 200 mtr. 

LA= Linksaf, RA= Rechtsaf

LA de N18 oversteken richting 
Vragender. Over het spoor, dan 
2e weg RA, Flierdijk, gaat over 
in Heringsaweg, bij splitsing links 
aanhouden.

11) Ter hoogte van de fietsover-
steek staat de tent van corso-
groep Veurmekare?! aan de over-
zijde op het industrieterrein. Op 
het industrieterrein bevinden zich 
meerdere corsogroepen, deze zijn 
uiteraard een bezoekje waard.

12) Aan de linkerzijde de dahlia-
velden van corsogroep Groep van 
Ons en corsogroepVeurmekare?!, 
verderop rechts van corsogroep 
Marneth. 

13) LA, Vosdijk, daarna RA, 
Kapelweg, bij splitsing rechts 
aanhouden. Ter hoogte van huis-
nummer 42 de dahliavelden van 
corsogroep 6Kamp.

Einde kapelweg RA. Vragenderweg 

vervolgen door fietstunnel. Einde 
fietstunnel oversteken en meteen 
rechts het fietspad in. Aan de lin-
kerzijde de tent van corsogroep 
van Reedestraat. Bij telefoon-
mast LA, Edisonstraat. Aan rech-
terhand ziet u de tent van cor-
sogroep 6Kamp. Bij de rotonde 
LA richting centrum, daarna de 
Dijkstraat volgen tot op de markt 
waar u kunt nagenieten op één 
van de terrassen van de gezamen-
lijke horeca.

www.lichtenvoorde.nl


