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Kunstbollenfietsroute vanuit Hillegom 
 
Ter ere van het 10 jarig bestaan in mei 2022 van 
Fietsmaatjes Teylingen heeft Jos Tukker deze route samengesteld. Deze route 

is voor “later gebruik” wat aangepast. 

 
De fietstocht begint bij De Oude Pomp in het centrum van Hillegom  

 
- richting de Oude Jozefkerk 

- Na de rotonde richting Lisse, gelijk de eerste rechtsaf de 
Veenenburgerlaan op en hier kunnen we zien hoeveel zand er afgegraven 

is voor de kalkzandsteenfabriek en het ophogen van Amsterdam en 
waardoor we nu weer bollengrond hebben. 

- Deze laan fietsen we helemaal door tot we bij de Stationsweg van Lisse 
linksaf gaan (let op dit kan een zeer drukke weg zijn) richting 

centrum Lisse. 
- Voorbij het Keukenhofbos rechtsaf de van Lyndenweg in om daar in een 

scherpe bocht de 1e kunstbol tegen te komen “Madame Lefeber” door 
Sjoerd Blokker. 

- Daarna doorfietsen om bij de Spekkelaan linksaf te gaan en vlak voor 
Lisse rechtsaf de Achterweg-Zuid op. 

- De eerste zijstraat linksaf, de prof. van Slogterenweg een klein stukje in 

om bij de HOBAHO de 2e bol 'Ode aan het handwerk in de 
bollenteelt' door Trude Hol, te ontdekken. 

- En dan…toch heel even terugfietsen om het terrein van het vernieuwde 
tuincentrum op te rijden want daar bij de entree staat onze 3e reuzenbol: 

“Smile” door Lisette Hogewoning. 
- Terug de Achterweg op in zuidelijke richting rijden om bij de 

Akervoorderlaan een klein stukje rechtsaf te gaan en bijna direct weer 
linksaf de Oude Herenweg op 

- Rij toch voordat je linksaf de Oude Herenweg opgaat, ca 50 meter 
verder daar is het poppenkastachtige huisje van Harrie uit het TV 

programma  “Typisch Bollenstreek” te zien. Dit gezien? Fiets dan dus 
weer 50 meter terug om rechtsaf de Oude Herenweg op te gaan. 

 
Besef goed dat dit een van de oudste wegen van de bollenstreek zijn, veel 

historie dus. 

 
- Op de Oude Herenweg is na een paar honderd meter  “De Tulperij” en zit 

het eerste gedeelte van deze fietstocht erop (let op: de Tulperij is 
gesloten van midden juni/begin augustus). In augustus weer dahlia’s te 

bewonderen. 
- Wanneer de Tulperij geopend is kan je hier de 4e bol bewonderen 

“Bolle(n)schuur” door Simon Balyon. 
  

Tijd voor een lekker kopje koffie of iets anders. Je kunt gebruik maken van 
Fietsmaatjes Koffie deal door de sleutelhanger van de duofiets te tonen en te 

neuzen in de winkel.                                                                
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Na het nuttigen van de lekkernijen het terrein verlaten: 
 

- linksaf richting Sassenheim en steken de Teylingerlaan recht over (Let 
op zeer drukke weg! ) de Frank van Borselenlaan in tot aan de T-

splitsing 

- linksaf en direct rechtsaf de Eikenhorstlaan op fietsen en wanneer we 
bij de Teylingerdreef zijn gaan we even een paar honderd meter 

rechtsaf om de 5e bol te bewonderen “Vrijheid” door Iet Langeveld. 
- Deze bol heeft de twijfelachtige eer om de eerste bol te zijn die het 

slachtoffer werd van vandalen en dat al in de eerste nacht na plaatsing. 
We gaan terug om het fietspad langs de Teylingerdreef te volgen. 

- Bij de volgende rotonde linksaf de Oosthoutlaan pakken en volgen tot 
de rotonde van de Rijksstraatweg, en dan … eindelijk richting 

Sassenheim waar recht tegenover Verschoor Kranen van Zijverden is 
gevestigd, waar onze zeer gewaardeerde Fietsmaatjesvriend Ferdinand 

werkt en daar staat ook nr 6,  “de Bibelebolse bergen” door Leon 
Roodenburg. 

- Bij de Leeuw Flowerbulbs  Rijksstraatweg 52 staat sinds kort de 7e 
“Geisha”door Rick Smits.  

- Dan… een klein stukje doorfietsen tot aan de Warmonderdam, daar staat 

aan de overkant bij Rijksstraatweg 71 de 8e reuzebol 'Personificaties 
van bloemen” door Suzanne de Visser.   

- Aan die zelfde kant staat een klein stukje verder op de hoek van de 
Hoofdstraat/Roodemolenweg bol nr.9 'Fata Normala' door Wout 

Ruigrok. 
- Hierna ga je heel Sassenheim door richting Lisse. En, als het aardig weer 

is en je bent nog niet al te vermoeid dan komen we langs park Rusthof. 
Even kijken of de ooievaars er nog zitten?  

- Net na het dorp Sassenheim, als je weer op de drukke Heereweg fietst,  
staat recht tegenover de 3e Poellaan op nr. 466 de 10e Reuzebol de 

“Dutch Pour Flowers' gemaakt door Mary Willemsen. 
- En dan fietsen we weer door en na een hele tijd net voor Lisse bij het 

kantoor van CNB Heereweg nr. 347 de 11e Bol “Black Tulip - Vincent v 
Gogh' door Michel Hoogervorst.   

- Voor nr.12 houd je in Lisse richting het centrum aan om net voorbij het 

politiebureau linksaf de Vuursteeghlaan in te rijden, 1e weg rechtsaf (ja 
dan ben je alweer op de Achterweg) om daar het grote 'Genieten' door 

Kees Putman aan te treffen. 
- De tijd dringt dus we moeten door,  blijven de Achterweg volgen om dan  

via het Vierkant achter de grote ceder om de Grachtweg in te rijden om 
daar nr 13 “Bol vol natuur” door Corine Buskop tegen te komen, dan 

direct rechtsaf de P-plaats op van museum de Zwarte Tulp om daar vlak 
bij de ingang de 14e aan te treffen: 'de Iconen van de Tulpenteelt' 

door Kees Putman.  
- Nu kun je op verschillende manieren de weg terug naar Hillegom fietsen 

maar we keren terug naar het Vierkant om rechtsaf via de Heereweg 
richting Hillegom te gaan. 
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- Laat je niet afleiden door Blote Bertus (dit is het oorlogsmonument van 

Lisse) op de hoek van de Heereweg en de Oranjelaan maar net daar 

voorbij is het Veldhuijzen van Zantenpark waar onze onvolprezen 
secretaris Joop woont en net daar weer voorbij staat ook nog een hele 

fraaie nr. 15 'de Eeuwige Bollenvelden' door Dorine Putman. 
- Voordat je eindigt bij Bloemswaard, Parkwijk of bij je gast thuis in 

Hillegom,  zie je bij de boerderijwinkel de Elsbroekerwei  de 16e en 
laatste kunstbol 'Vlinders' door Anita van Diemen. 

 
Hè hè dit was een prachtige, maar best wel lange tocht en nu kunnen jij en je 

gast weer naar huis. 
 

We hopen dat je deze door Jos Tukker speciaal gemaakte route voor het 10-
jarig bestaan van Fietsmaatjes Teylingen samen met plezier hebt gefietst! 

 
 


