
We starten de Dahlia route bij de Vlasschuur aan de Flevoweg. Hier is 
het altijd gezellig druk! In de Vlasschuur bouwen twee groepen aan hun 
praalwagen. Achterin Fatal Attraction (blauwe shirtjes) en voorin vinden 
we De Vereniging. Na een kopje koffie gaan we naar buiten, naar de 
Dahlia Showtuin. Heel veel verschillende soorten dahlia’s zijn van dichtbij 
te bewonderen. De namen worden op de bordjes weergegeven. Naast de 
Dahlia Showtuin bevindt zich het bloemenveld van De Vereniging. Zo’n 
8.000 dahliaknollen zitten in de grond. Te zien zijn: Boy Scout (paars), 
Salsa (rood), Snow Cap (wit), Red Fox (rood), Gipsy Night (zwart/ 
donkerrood), Netty (geel), Cornel Bronze (oranje/brons), Petra’s Wedding 
(wit).
Wie op de fiets is kan het fietspad volgen dat langs de volkstuinen loopt, 
richting de Moespot. Vanaf daar gaan we naar de Schaarweg. Eenmaal op 
de Schaarweg slaan we meteen linksaf, naar Industrieterrein ‘De Hagen’. 
In de loods naast de fietsenwinkel bouwt de jeugd aan creaties voor het 
Kindercorso. U zult zich verbazen over wat zij allemaal al kunnen maken! 
Ook deze wagentjes worden versierd met dahlia’s: soms al 15.000 per 
wagen. Het is erg belangrijk dat het ‘corsovirus’ wordt overgedragen aan 
de jeugd. Veel grote groepen zijn ooit zo begonnen.
Weer op de Schaarweg slaan we linksaf. Na een lang recht stuk is daar 
links, voor de bocht, de bouwlocatie van de groep Fulnaho op huisnummer 
9 bij Loonbedrijf Smit. 
We gaan terug naar Vollenhove en gaan rechtdoor bij de rotonde. 
Meteen links, aan de Oppen Swolle 2, bouwt Twee Nijenhuizen. Twee 
Nijenhuizen doet in 2017 alweer voor de 39ste keer mee aan het 
bloemencorso. Het is dan ook de oudste groep in Vollenhove.
Hierna rijden we een stukje door Vollenhove. Via de Weg van Rollecate, 
Het Franse Pad, Aan Boord, de Schuit en de Laan van Toutenburgh 
(fietsers kunnen eerder de Laan van Toutenburgh nemen), komen we op 
de Noordwal. Op de hoek van de Noordwal en De Rede hebben we een 
schitterend uitzicht over een zee van dahlia’s. Aan de voorkant ligt het 
veld van Twee Nijenhuizen. Een groot veld, met maar liefst elf soorten 
dahlia’s: Red Fox (rood), Natal (zwart/rood), Dark Spirit (zwart/rood), 
Blue Bell (paars), Natalie G (roze), My love (wit en lijkt op ster), Eveline 
(wit), Golden Scepter (geel), Safe Shot (oranje), Peter (roze) en Jan Van 
Schaffelaar (roze). Meteen links ligt nog een veld, namelijk het veld van 
Excellent. Hier zitten zo’n 5.000 knollen in de grond. We zien: My love 
(wit), Snow Cap (wit), Netty (geel), Souvenir (oranje), Red Fox (rood) en 

Dark Spirit (zwart/rood). 
Wanneer we De Rede volgen zien we in de verte de brug van Vollenhove. 
Eerst rijden we nog een stukje door het historische centrum van dit stadje. 
Langs de terrasjes op het Kerkplein (hier kunt u altijd even pauzeren) en 
de mooie haven. We gaan over de brug en slaan direct linksaf. Op de 
Jachtwerf Aquador, Vollenhoverweg 46, wordt de praalwagen van Stark 
Wark gebouwd. U kunt ook besluiten hier te starten, u kiest dan voor 
de route door de Noordoostpolder. 

De rest van de route leidt ons door de Noordoostpolder. We gaan richting 
de rotonde en slaan linksaf. We volgen de Repelweg en slaan later rechtsaf, 
de Voorsterweg op. Fietsers moeten hier oversteken. Na de gebouwen 
aan de linkerkant kunnen we rijen dahlia’s aanschouwen. Een fantastisch 
gezicht! Op deze locatie hebben drie groepen een bloemenveld. Vooraan 
het veld van Fatal Attraction, een land van 2 hectare groot met daarop 
13 soorten dahlia’s. Te zien zijn: Netty (geel), Yellow Heaven (geel), Golden 
Scepter (geel), Souvenir (oranje), Cornel Bronze (oranje/brons), Gipsy 
Night (zwart/ donkerrood), Beatrice (oranje), Red Fox (rood), Purple Fox 
(paars), Blue Bell (paars/ blauw), Esli (roze), Sebastiaan (roze), Snow Cap 
(wit). Daarachter ligt het veld van de groep Stark Wark. Op dit veld van 1 
hectare groot staan 12 soorten dahlia’s: Ralphie (oranje), Ralphie light, Elsi 
(roze), Duke duweno (rood/paars), Henry (paars), Natalie G (roze), Yellow 
Heaven (geel), Gipsy Night (zwart/ donkerrood), Cornel Bronze (oranje/
brons), Red Fox (rood), Snow Cap (wit), Safe Shot (oranje), Dark Spirit 

De Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (V.V.V.V.) en de wagenbouwers nodigen u uit voor de Open dag op aanstaande zaterdag 19 augustus vanaf 
13.00 uur. Dit jaar is er extra aandacht voor de hoofdrolspeler van het bloemencorso: de prachtige dahlia. Voor de eerste keer wordt er een heuse ‘Dahlia route’ 
uitgezet. Deze leidt u langs de bouwlocaties en kleurrijke dahliavelden. Een unieke ervaring! Tienduizenden dahlia’s in allerlei kleuren zijn te zien. De route is 
zowel met de fiets als met de auto te volgen en wordt aangegeven door middel van bordjes. Bij elke bouwlocatie is er de mogelijkheid tot parkeren. Het kan er 
druk zijn, dus let goed op! Verder willen we u nadrukkelijk vragen niet zelf de bloemenvelden te betreden. Dan kunnen we nu beginnen! De nummers in de tekst 
komen overeen met de nummers op de plattegrond.
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(zwart/donkerrood). Er zitten zo’n 24.550 knollen in de grond. Achterin 
zien we de dahlia’s van Venomenaal. Op dit veld bloeien de volgende 
dahlia’s: Red Fox (rood), Gipsy Night (zwart/ donkerrood), Stratos 
(paars), Snow Cap (wit), Safe Shot (oranje), White Aster (wit). 
Na al deze bloemenpracht vervolgen we onze weg. Ziet u oranje 
T-shirtjes? Dan komt u in de buurt van Venomenaal. Deze groep werkt 
hard aan hun creatie aan de Voorsterweg nummer 18. Hoe ver zullen zij 
zijn met ‘Piet Hein en de Zilvervloot’?
We gaan weer verder en komen bij Marknesse uit. We gaan rechtdoor 
bij de tweede rotonde. Bij de familie Hanson aan de Marknesserweg 31 
vinden we het bloemenveld van Rataplan, waar 4 soorten dahlia’s te 
bewonderen zijn: Petra’s Wedding (wit), Snow Cap (wit), Red Fox (rood) 
en Gipsy Night (zwart). 

Tijd om weer richting Vollenhove te gaan via de Vollenhoverweg. Twee 
groepen hebben hun bouwlocatie aan deze weg. Zo kunt een kijkje 
nemen bij corsogroep Excellent op huisnummer 24 en vrijwel ernaast 
zit Nameless op huisnummer 28 bij de familie Timmermans. Misschien 
vindt u het er wel zo gezellig dat u even blijft om een handje te helpen! 
Vlak voor Vollenhove slaan we bij de rotonde linksaf, naar de 

Ettenlandseweg. Bij huisnummer 16 wordt gebouwd door de groep 
Rataplan. U kunt gerust vragen stellen, de dames en heren in het rode 
shirt willen u graag alles over hun project vertellen. 
We gaan een klein stukje verder op de Ettenlandseweg en slaan dan 
linksaf, fietsers moeten hier de weg oversteken. We komen terecht op 
de Blokzijlerweg. U bent van harte welkom bij de groep ’t Jakan op 
huisnummer 12. Ook ’t Jakan heeft een eigen bloemenveld, meteen bij 
hun bouwlocatie. Hier zien we: Golden Scepter (geel), Ralphie (oranje), 
Snow Cap (wit), Stratos (paars) en Netty (geel). In totaal zitten er 6.100 
knollen in de grond. Wat een kleuren! 
Hierna rijden we nog een stukje door op de Ettenlandseweg en slaan 
wederom linksaf. We brengen we een bezoek aan de jongste groep van 
Corso Vollenhove: Geniaal. Deze jongeren in groen shirt bouwen aan de 
Steenwijkerweg 21.
De Dahlia route eindigt bij corsogroep Klein Cuba. Hun creatie wordt 
gebouwd aan de Kanaalweg 15a. Hier kunt u komen via het mooie plekje 
Blokzijl of door een stukje terug te gaan op de Ettenlandseweg. 

We hopen dat u heeft genoten van de route! Een paar dagen voor 
het Corso krijgt iedere dahlia een eigen plekje op één van de 12 
praalwagens. Ook benieuwd naar het resultaat? Zet 26 augustus in de 
agenda, de dag van Corso Vollenhove. De optocht begint ’s middags 
om 14.00 uur en ’s avonds om 20.30 uur. Het Kindercorso om 10.00 
uur is ook zeker een aanrader. Tot dan! Meer informatie: www.corso-
vollenhove.nl
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