14 km

Groene Wissels

Nr 14

Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Hillegom: Naar de bollen..... (velden)
Vanaf het station duurt het niet lang voordat u de eerste bollenvelden ziet. Wandelend door deze streek tussen
Hillegom, Lisse en De Zilk zullen er nog velen volgen; met zelfs een weg die er dwars door heen gaat. U komt langs
de ingang van de Keukenhof en kunt daar een bezoek aan brengen. Voor de afwisseling wandelt u halverwege door
het oude Landgoed Keukenhof; een prachtig stukje moerasbos. Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA=Linksaf / RA=Rechtsaf / RD=Rechtdoor
Kijk regelmatig op het kaartje!

Deze wandeling gaat grotendeels over
verharde wegen (in deze streek kan dat
bijna niet anders). Het kan op een mooie
zondagmiddag erg druk zijn, vooral in de
“bloeiperiode” van de bollenvelden. Dus
dan kunt u deze wandeling beter tijdens
de rustigere ochtenduren of op een doordeweekse dag maken. Of in de vroege
avond...
1. Vanaf het stationsplein RA (2e Loosterweg), kort daarna de Parallelweg van
rechts negeren en met verderop een
flauwe linker- en rechterbocht de weg
blijven volgen. Aan het einde eerst de
weg oversteken, aan de overkant RA en
bij de rotonde links aanhouden (3e Loosterweg). Na ong. 1km gaat de weg aan
het einde iets omhoog en komt u uit op
een dijk. Daar bij ANWB-ww 4077 RA en
op een T-kruising bij ANWB-ww 9945 LA
(Hyacinthenlaan). Aan het einde achter-

langs een benzinestation naar een grote
kruising en daar RA over het rechter fiets/
voetpad van een hele drukke weg. Na een
kilometertje direct na Hotel “De Nachtegaal” bij een rotonde RA (Zwartelaan).
Aan het einde LA (Loosterweg-Noord).
Bijna aan het einde van deze weg passeert u aan uw linkerzijde de ingang van
de “Keukenhof”. Kort daarna op een Tkruising RA over het rechter! voetpad van
de weg (Stationsweg). Aan uw rechterzijde passeert u daarbij de grote parkeerweilanden van de Keukenhof.
2. Op de hoek daarvan (bij een hek tegen
de bosrand) RA via een overstapje over
een smal pad Landgoed De Keukenhof in.
(Na langdurige regenval kan dit stukje
route zeer moeilijk begaanbaar zijn; het
heet niet voor niets laarzenpad! In dat
geval kunt u beter hier RD langs de weg
blijven lopen en de route bij het voormalige station van Lisse, bij het sterretje, weer
oppikken). Dit pad maakt verderop een
haakse linker- en dan weer een rechter-

bocht. Daarna op de hoek van een weiland aan uw rechterzijde links aanhouden (takken/stammetjespad) en na 15m
weer links aanhouden. Na wat bochtenwerk buigt dit pad naar links en gaat
evenwijdig langs het spoor verder. Aan
het einde via een overstapje naar de
weg, eerst die weg oversteken, aan de
overkant RA, voorlangs het voormalige *
station Lisse en na de overweg RD blijven gaan (Delfweg), aan de rechterzijde
van de weg gaan lopen. Na een dikke
kilometer RA slaan (Zilkerbinnenweg) en
loop deze helemaal uit. Na een kleine 2
km aan het einde RA. Voor een vrij zicht
op de bollenvelden over het rechts gelegen fietspad lopen (last van veel fietsers:
links van de weg is een trottoir) en RD
blijven gaan (ook op het kruispunt na de
brug over de Leidsevaart). Vlak voor de
spoorwegovergang eventueel oversteken naar de andere kant van de weg en
dan direct na de overweg en een brug
LA (Parallelweg). Loop deze weg helemaal uit en u komt vanzelf bij het station.

Uw ervaring met deze wandeling middels
een reactie op wandelzoekpagina.nl of
een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl
wordt bijzonder op prijs gesteld!
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