18-dahliavelden
fietsroute 2020
Deze fietstocht leidt u langs alle 18 dahliavelden
van de corsogroepen van Lichtenvoorde.
U fietst continu rondom Lichtenvoorde, dus u kunt dit eventueel zelf onderbreken en een andere
keer verder oppakken. I.v.m corona is er dit jaar geen ruilhandel tussen de verschillende corsoplaatsen en om de werkzaamheden op de velden te minderen worden sommige velden helaas
afgemaaid. Vanaf medio augustus zullen alle dahlia’s voluit bloeien. Veel fietsplezier.
Start bij de Corsotuin aan de Richterslaan te Lichtenvoorde.
In de corsotuin ziet u alle soorten en kleuren dahlia’s die in het ons bloemencorso worden
gebruikt. Op de infoborden en via de praatpaal kunt u de nodige informatie over het bloemencorso lezen en horen. Deze corsotuin is gestart in 2015 en is in 2018 voltooid met een kunstwerk
dat door de samenhang van de verschillende bladeren één grote dahlia maakt. Dit kunstwerk
symboliseert de verschillende corsogroepen en de saamhorigheid van Lichtenvoorde die samen
het bloemencorso vormen.
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Ga vanaf de corsotuin rechtsaf (RA), steek de Richterslaan over
Op het fietspad LA en ter hoogte van de bushalte RA rode graffelpad in
Links aanhouden over het bruggetje en gelijk RA, pad naar rechts blijven volgen
Esstraat oversteken, pad vervolgen, einde pad RA
Na +/- 300 mtr. LA fietsbrug over, einde fietsbrug RA (Nieuwendijk)
1e weg RA zandpad (oude Groenloseweg)
Lievelderweg oversteken en op het fietspad LA
Aan de rechterzijde dahliaveld 1 “Geschu(d)t”
Bij kruispunt LA (Kloezedijk), 1e fietspad LA (Bloemendalpad / fietsroute 27)
Route 27 naar rechts blijven volgen, einde pad LA (de Stegge)
Aan de rechterzijde dahliaveld 2 “corsogroep Teeuws”
RA (Nieuwendijk), daarna RA (Voshuttedijk)
Aan de linkerzijde dahliaveld 3 “corsogroep Hooiland” en verderop links (in de verte)
dahliaveld 4 “corsoclub Boschlaan”
Einde weg LA (Boschlaan) en gelijk daarna RA (Vondermansdijk)
Bij splitsing links aanhouden, einde Vondermansdijk RA
LA (Japikweg)
Aan de rechterzijde dahliaveld 5 “Vedut Nogal”
LA fietspad langs Zieuwentseweg
Aan de rechterzijde dahliaveld 6 “Kwintet” en links dahliaveld 7 “Corsogroep Zieuwentseweg”
achter het witte huis (nr.28)
Einde fietspad RA en de Zieuwentseweg oversteken (Europaweg)
Aan linkerzijde dahliaveld 8 “Harbers Paul” (aan overzijde N18)
Na de stoplichten 2e weg RA (Op ’t Hulshof / fietroute 29)
11,5 km gefietst
LA (Wolterspad), einde pad RA (route 29)
Einde pad weg oversteken (Slikkermanspad), einde pad LA (Stroetweg)
Na de witte brug LA, daarna RA (Looweg)
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LA (Ursulastraat), aan de linkerzijde dahliaveld 9 “Witte Brug”
Bij kruising LA en aan de linkerzijde van de stoplichten oversteken via de parallelweg
(+/-50mtr.) (Mariahoeveweg)
Bij T-splitsing LA, einde weg RA (Veenweg), deze gaat over in Zilverbekendijk
LA (Veengootdijk)
Bij bord “M. Leliveltstraat 81-83” RA
Voor de brug LA, fietspad volgen langs de beek
Einde fietspad LA. 1e pad RA voor “Blauwe doffer”, fietspad blijven volgen tot aan de
Wentholtstraat
RA (G.J.Doorninkweg), aan de linkerzijde dahliaveld 10 “de Boschkempers” en verderop aan
de rechterzijde (in de verte) dahliaveld 11 “Lansink-Bluiminck”
LA zandweg (fietsroute 40), LA (Grootdeunkweg)
Ter hoogte van kwekerij Rendering LA (Vlasspreideweg)
Aan de rechterzijde dahliaveld 12 “Lummels”
RA (Lichtenvoordsestraatweg), deze bij “Domme Aanleg” blijven volgen naar Aalten
(+/- 4 km)
Voor dahliaveld 13 “van Reedestraat” LA (Bijnenweg)
Voor de Hamelandroute LA (fietspad)
Ter hoogte van Batenweg de Hamelandroute oversteken (Schulenkampweg)
LA (Tolhuisweg)
31 km gefietst
Bij Y-splitsing fietsroute 45 volgen RA (Bolwerkweg)
LA (Kloosterdijk)
Bij Y-splitsing LA (Hoeninkdijk)
Voor Hamelandroute RA richting Vragender
Bij bordje 1-3-5 LA, wordt verderop parallelweg
Weg vervolgen tot aan oversteek, over de Hamelandroute, daarna RA
Aan de linkerzijde dahliaveld 14 “Groep Rensing”
Voor bord ”Lichtenvoorde” RA, paadje in
Weg oversteken en via de rotonde Hamelandroute wederom oversteken
LA (Oude Winterswijkseweg)
RA (Vragenderweg)
40 km gefietst
LA ( Kapelweg)
Aan de linkerzijde dahliaveld 15 “6kamp”
Y-splitsing LA, blijft Kapelweg, bij kruising met zandweg LA
Einde weg RA, parallelweg (Heringsaweg)
Aan de linkerzijde dahliaveld 16 “Groep Marneth”
Aan de rechterzijde dahliaveld 17 “Veur Mekare” samen met dahliaveld 18 “Groep van Ons”
Ter hoogte van Eikendijk (houten beeld van tante Rikie), Hamelandroute oversteken en
gelijk RA fietspad rondom industrieterrein volgen
Einde pad asfaltweg volgen en aan het einde LA
Via fietsstraat richting het centrum, bij rotonde RA (Richterslaan)
Ter hoogte van Vincent van Goghstraat LA, Richterslaan oversteken

U bent na 46,5 km fietsen weer bij het beginpunt van de 18-dahliavelden-fietsroute.
Wij hopen dat u hebt genoten van deze route en u kunt de beentjes even laten rusten op één van
de gezellige terrassen in het centrum van Lichtenvoorde onder het genot van een drankje en een
hapje.

