
 

“Kunstbollen speuren” in Hillegom 
 

Korte Kunstbollenroute speciaal gemaakt door Jos Tukker 
 

 
- Vanuit Bloemswaard, Parkwijk of de woning van de gast fietsen we 

richting Bennebroek om bij Royal Anthos Weeresteinstraat 10, onze 1e 
kunstbol aan te treffen, 'Flying in full bloom' door Donna Corbani.  
 

- We fietsen door in noordelijke richting om bij de Weligenberg de straat 
over te steken en de Nieuweweg in te gaan en daar bij Nord Lommerse 

Nieuweweg 2 de 2e bol te vinden,  'De oude duinen' door Judith v.d. 
Meer. 

 
• Als we de tijd en energie hebben en het is al een poosje droog kan je 

direct na het terrein van Nord rechtsaf het Lommersepad op fietsen, het 
Lockhorsterduin in. 
 

Dit is het laatste stukje duin van de gemeente Hillegom en hier kan je je 
goed voorstellen hoe de streek er 200 jaar geleden uitzag. Hier kan en 

mag je goed fietsen en het leuke is dat zelfs echte Hillegommers bijna 

nooit weten dat dit nog Hillegom is. 
 

• Als het eigenlijk te warm is om te fietsen kan je overwegen om alleen 

een rondje Lockhorsterduin te doen, heerlijk koel onder die oude bomen. 
 

Maar…eigenlijk zijn we kunstbollen aan het zoeken dus zoeken we de 
Nieuweweg weer op en gaan rechtsaf richting het spoor. 

 

- Op de kruising Margrietenweg- 1e Loosterweg linksaf om bij Royal van 
Zanten Loosterweg 1a de 3e aan te treffen,  'Royal Passion'' door Jan 

Hogervorst. 
 

- Weer het spoor over, rechtsaf om bij het station linksaf de Stationsweg 

op te gaan, helemaal aan het einde is de 4e en laatste. Op het gazon van 
de hoek Weeresteinstraat/Sixlaan staat mijn inziens de mooiste nl. 'Jan 

Six' door Nicoline Heemskerk. 
 

 

 
Ik hoop dat jullie deze wat kortere 

route ook leuk vonden  en sta altijd 
open voor op- en aanmerkingen. 

 

Veel fietsplezier ! 

 
Jos 

 


