
 

 

 

 
 
Dahliaroute Lisse langs showtuinen en dahliamozaïeken (22 – 26 augustus) 
De dahliamozaïeken zullen - afhankelijk van de conditie van de bloemen en de weersomstandigheden - tot en met 26 augustus te zien 
zijn op de locaties. 

De totale route bedraagt ca. 15 km 
 
 

Begin en eindpunt: Horecaplein’t Vierkant t.h.v. Museum De Zwarte Tulp/VVV Lisse, Heereweg 219 

• Draai bij restaurant Den Oude Heere rechtsaf de Heereweg op. 
• Bij rotonde Keukenhofdreef rechtdoor de Heereweg vervolgen. 
• Oranjelaan oversteken bij oorlogsmonument en Heereweg vervolgen. 
• Op de rotonde rechtsaf slaan en doorfietsen tot de volgende rotonde. 
• Oversteken richting de Zwartelaan. Op het terrein van Hotel-Restaurant de Nachtegaal, Heereweg 10, zal een dahliamozaïek worden 

gestoken. 

Showtuin Henk van Eeuwijk 

• De Zwartelaan inrijden, hier bevindt zich aan de linkerkant op nr 3 de dahlia showtuin van Henk van Eeuwijk. 
• Zwartelaan uitrijden en bij t-splitsing rechtsaf de Loosterweg Noord op. 

Showtuin FB Tuinbouw 

• Loosterweg Noord gaat over in Veenenburgerlaan, op nr 73a bevindt zich de dahliashowtuin van FB Tuinbouw. 
• Na het verlaten van de showtuin linksaf Veenenburgerlaan op, overgaand in Loosterweg noord. 
• Weg vervolgen tot aan t-splitsing Stationsweg. 

Landgoed Keukenhof 

• Weg oversteken en dan direct rechtsaf en na enkele meters aan de linkerhand ligt Landgoed Keukenhof met Dahliatuin en Dahliaobject 
voor het kasteel. (Gratis toegang en parkeren) 

• Na het verlaten van het landgoed rechtsaf de Stationsweg op. 
• Op driesprong rechtsaf de Van Lyndenweg op. 
• Einde Van Lyndenweg rechtsaf Spekkelaan op overgaand in Loosterweg Zuid. 
• Op driesprong linksaf de Essenlaan op. 

Broeierij “Pioenieren” 

• Ter hoogte van Essenlaan 1 bevindt zich (aan de rechterkant) de broeierij “Pioenieren met dahlia’s en pioenplanten. 
• Aan het eind van de Essenlaan rechtsaf en doorrijden tot het einde, op t-splitsing linksaf. 
• U bevindt zich op de Akervoorderlaan, aan het einde rechtsaf de Heereweg op. 
• Vervolg de weg, ter hoogte van de Engelenkerk steekt u bij de verkeerslichten over (voorzichtig, drukke weg!) en gaat direct linksaf 

richting Lisse. 

Showtuin CNB 

• Doorrijden tot Heereweg 439, hier bevindt zich de dahlia showtuin van de CNB. Op dit terrein zal een dahliamozaïek worden gestoken. 

’t Huys Dever 

• Na het verlaten van de showtuin, weg vervolgen tot nr 349a, Huys Dever. Op het terrein van Dever zal een dahliamozaïek worden 
gestoken. Huys Dever is geopend van woensdag t/m zondag 14.00 – 17.00 uur.  

Agathakerk 

• Vervolg de Heereweg tot in Lisse, steek de laan van Rijckevorsel over en vervolg wederom de Heereweg. Hier vindt u rechts de St. 
Agathakerk. Op het terrein van deze kerk zal een dahliamozaïek worden gestoken. U kunt deze mooie kerk ook bezichtigen (onder 
voorbehoud van tijden dat er kerkdiensten plaatsvinden) 

Horecaplein ’t Vierkant  

• Na bezichtiging van de kerk fietst u links langs het gemeentehuis terug naar ’t Vierkant. Op deze locatie, ter hoogte van Heereweg 
223/225, zal een dahliamozaïek worden gestoken. 

 



 

Kaart Dahliaroute Lisse 


