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Fietsmaatjes Bollentour 2021. 

Totale route ca. 22 Km 

Duur ca. 1 à 2 uur (afhankelijk van de koffiestops) 

Let op! De route leidt over smalle wegen met gemengd verkeer.  

 

➢ Start Hillegom bij Bloemswaard en rij via de Garbialaan naar de rotonde  

       met de Olympiaweg 

➢ Neem de rotonde 3/4 via de Olympiaweg richting de Leidsestraat 

➢ Sla bij de stoplichten RECHTSAF op de Leidsestraat en neem  

       de rotonde 4/4 (helemaal) 

➢ Sla na ca. 150 meter RECHTSAF, Veenenburgerlaan 

➢ Bij de T-splitsing sla je RECHTSAF, 3e Loosterweg 

➢ Rijd deze uit tot aan de bocht naar rechts. 

➢ Ga hier echter RECHTDOOR, het terrein op van THE TULIP BARN  

       (rechts langs de schuur naar achteren) 

Hier kun je genieten van bloeiende tulpen in de vorm van de regenboog. 

Hier hebben we als Fietsmaatjes Hillegom Lisse een koffiedeal! 

2e kopje koffie of thee gratis 
OF 

koffie of thee plus taart voor 2 personen € 7,50 
Een goed begin voor de rest van de tocht. 

(1.6 Km – 5 à 10 minuten) 
 

➢ Vanaf de Tulip Barn ga je LINKSAF, de 3e Loosterweg op 

➢ Aan het einde de rotonde ¾ richting De Zilk, via de Beeklaan 

➢ Volg deze langs de Heilig Hart van Jezuskerk tot je LINKSAF kan slaan  

naar de Zilkerbinnenweg (2.1 Km ca. 10 minuten) 

➢ Volg de Zilkerbinnenweg tot aan de Delfweg 

➢ Ga hier LINKSAF. Na ca. 100 meter vind je  

TULIP EXPERIENCE AMSTERDAM, zeker de moeite waard on even te gaan 

kijken. Vele bloeiende bollen die van dichtbij te bekijken zijn.  

(2 Km ca. 6-10 minuten) 
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➢ Volg de Delfweg en ga over het spoor verder op de Stationsweg 

➢ Rijd langs Kasteel Keukenhof en Museum LAM tot aan waar  

je RECHTSAF kunt, de van Leyndenweg op 

➢ Deze rijd je uit tot de T-splitsing met de Ter Speckelaan.  

Hier ga je RECHTSAF 

➢ Bij de T-splitsing ga je LINKSAF, Loosterweg Zuid 

➢ Volg deze tot je LINKSAF kan naar de Johan Speelmanweg.  

Hier vind je o.a. Van der Slot Tulips, eventueel voor een mooie bos tulpen zó 

van de kweker! 

➢ Volg de Johan Speelmanweg tot je (bijna aan het eind) LINKSAF  

slaat naar de Akervoorderlaan 

➢ Ga de 1e rechts de Oude Herenweg op. Rijd deze door tot je na  

ca. 300 meter aan je linkerhand DE TULPERIJ ziet. 

Hier hebben we ook een koffiedeal:      

…na het nuttigen van een kopje koffie of thee is  

het 2e kopje gratis…. 

(7,5 Km ca. 20-25 minuten) 

➢ Na het bezoek aan DE TULPERIJ, waar je veel kunt zien en leren  

over het Bollenvak, ga je RECHTSAF de Oude Herenweg op  

➢ Aan het eind RECHTSAF en vrijwel direct LINKSAF de Achterweg Zuid op 

➢ Deze volg je tot je LINKSAF gaat de Ter Speckelelaan op 

➢ Daarna de eerste rechts, Van Leyndenweg 

(4 Km ca. 10-15 minuten) 

➢ Volgen tot T-splitsing, daar LINKSAF Stationsweg 

➢ Dan de eerste rechts, De Loosterweg Noord op 

➢ Volg de ze weg en ga de 2e rechts, de Hyacintenlaan 

(4 Km ca. 10-15 minuten) 

➢ Aan het einde van Hyacintenlaan ga je LINKSAF richting Hillegom centrum 

➢ Bij de stoplichten RECHTSAF en via de Singel houd je links aan naar de                                                                        

Vincent van Goghsingel, terug naar Bloemswaard, Hillegom. 

(1.5 Km ca. 5 minuten) 

 


