
18-dahliavelden fietsroute 2022
Start bij de Corsotuin aan de Richterslaan te Lichtenvoorde.

In de corsotuin ziet u diverse soorten en kleuren dahlia’s die in 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 aangelegd in 2015 en is in 2018 voltooid met een kunstwerk dat 
door de samenhang van de verschillende bladeren één grote dahlia maakt. Dit kunstwerk symboli-
seert de verschillende corsogroepen en de saamhorigheid van Lichtenvoorde die samen het bloe-
mencorso vormen.

* Start vanaf de corsotuin rechtsaf (RA), einde fietspad RA zandweg (Richterslaan niet oversteken)
* Einde zandweg LA tussen de eikenbomen door.
* Einde weg oversteken (links langs “Den Diek”)
* 1e splitsing rechts aanhouden, 2e splitsing links aanhouden, dwars door het Wentholtpark
* Bij de bushalte de weg oversteken en het pad vervolgen.
* Einde pad LA, achter het hertenkamp langs, daarna RA “Wentholtstraat”, deze weg gaat over in 
  “G.J. Doorninkweg”  (fietsknooppunt 40)
* Aan linkerzijde het dahliaveld van de Boschkempers
* LA zandweg (KP 40), einde weg wederom LA (KP 40)
* Verderop bij een splitsing RA “Bullenssteeg”
* Bij zandweg LA, aan de rechterzijde op de kwekerij het dahliaveld van de Lummels
* Einde zandweg LA
* Bij “Domme Aanleg” twee keer LA , langs voorzijde van café “Domme Aanleg”.
* Ter hoogte van “Vlasspreideweg 97/99A”  RA, de voorrangsweg oversteken
* LA de parallelweg op , 1e weg RA “Kerkdijk”
* Aan rechterzijde bouwplek de Lummels
* Einde weg LA, daarna 1e weg RA “Oude Winterswijkseweg”
* 1e weg RA “Weijenborgerdijk”, bij splitsing links aanhouden
* Einde weg RA, bij kruising LA (Café Beneman)
* Bij kruising LA “Kapelweg”, verderop Kapelweg links aanhouden.
* Aan rechterzijde dahliaveld corsogroep 6kamp
* Einde Kapelweg RA, vervolgens voorrangsweg oversteken en rechts aanhouden op fietspad
   voor fietstunnel RA “Heringsaweg”
* Aan linkerzijde het dahliaveld van groep Marneth en verderop aan rechterzijde de dahliavelden    
   van Veurmekare en van Groep van Ons
* Bij houten beeld van Tante Rikie RA (Eikendijk), einde weg LA
* Na spoorwegovergang LA (KP 32) “Gasteveldsdijk”
* Einde fietspad spoorovergang naar links oversteken en meteen RA “Kol’nboerpad”
* Einde weg, schuin naar links oversteken “Papenweg”, verderop links aanhouden “de Stegge”
* Achter huisnummer 8 (links) bouwt corsogroep Teeuws,  
   aan rechterzijde hun dahliaveld.

Te fietsen in Juli, Augustus en September, dan staan de dahlia’s in volle bloei.
   35 km



* Bij splitsing LA, einde weg RA
* Aan overzijde (links) bevinden zich vier bouwplaatsen van Corsogroep Hooiland, Geschud(t),
   Boschkempers en Kwintet.  Het dahliaveld is van Geschud(t).
* 1e weg RA “Oude Groenloseweg”, bij 5-sprong RA “Voshuttedijk”
* Aan linkerzijde het dahliaveld van Corsogroep Hooiland .
* Verderop aan de linkerzijde, in de verte ligt het dahliaveld van corsogroep Boschlaan
* Einde weg LA “Boschlaan”, daarna bij voorrangskruising RA richting Zieuwent.
* Aan de rechterzijde het dahliaveld van Zieuwentseweg, links van Kwintet.
* Verderop rechts het dahliaveld van Vedut Nogal
* 1e weg LA “Japikweg”
* Einde weg RA “Manschotterweg”
* 1e weg RA “Stroetweg”, gaat over in “Rector Hulshofstraat”
* Aan rechterzijde de bouwplek van “Witte Brug”
* Na de witte brug LA en na +/- 100 mtr. RA fietspad, dit pad over het pleintje vervolgen.
* Einde weg LA en meteen weer RA “Ursulastraat”
* Aan linkerzijde het dahliaveld van Witte Brug
* Einde weg LA en verderop LA de parallelweg op richting Lichtenvoorde.
* 1e weg LA en het fietspad op “Bekkendiek”, over de brug, daarna LA
* 1e fietspad RA “Woltersveld”, knooppunt 35 volgen
* Einde weg LA (parallelweg)
* Bij stoplichten RA, de weg via stoplichten oversteken.
* Bij rotonde de 3e afslag, richting centrum.
* Bij knooppunt 35, RA richting KP 36
   (Aan de linkerzijde van de weg, bij KP35, staan verderop de dahlia’s van Harbers-Paul, eventueel 
   te bereiken via de weg langs het Litac gebouw)
* De “Derde Broekdijk” blijven volgen tot aan “Willem Geurinkweg”, daar LA
* 1e weg RA (doodlopende weg)  “Martin Leliveldstraat 81-83”
* Voor de brug LA, fietspad op, de beek blijven volgen
* Einde fietspad RA “Oude Aaltenseweg”
* Aan de linkerzijde het dahliaveld van van Reedestraat
* Links de bouwplek van Lansink-Bluiminck met daarachter  
   hun dahliaveld
* 1e weg LA, “G.J. Doorninkweg”
* Voor het bord “Lichtenvoorde” RA (zandweg) 
* Aan rechterzijde het dahliaveld van Groep Rensing
* Einde weg LA en meteen weer LA  ”Aaltenseweg”
* Bij de driehoek LA, richting centrum Lichtenvoorde.
* Hier kunt u op de markt genieten van een welverdiende versnapering.

Wij hopen dat u heeft genoten.


