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STADSWANDELING
AMERSFOORT

ONTWORPEN DOOR: 



Te gek dat je onze
zelfgemaakte route door
de prachtige stad
Amersfoort gaat lopen! We
hopen je wat nieuwe
plekken te laten zien waar
je normaal gesproken niet
zo snel zou komen..

Volg de beschreven routebeschrijving, met als hulpmiddel een kaartje
waar de route in het groen is aangegeven. De route bestaat uit
verschillende delen en sommige bezienswaardigheden langs de route
hebben we dieper uitgelicht om je wat extra's over de omgeving te
vertellen. Ook hebben we een "HELP! I'M LOST!"-optie toegevoegd
wanneer je even de weg kwijt bent. Dan kan je de laatste straatnaam van
dat deel intoetsen op je navigatie in je telefoon, zodat je zo weer back on
track bent!

Héél veel plezier met de route; vergeet je je foto-momentjes niet met ons
te delen?:) 

Met sportieve groet,

Team Fitfanaat

Leuk dat je er
bent!

I N S T A G R A M:  @D E F I T F A N A A T

Welkom inAmersfoort!
Start route:

Heiligenbergerweg 151
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Is dit startpunt van de route een herkenbare omgeving?
Dit is namelijk de plek waar het voormalige Elisabeth
ziekenhuis stond! In 2017 is Amersfoort met behulp van
bewoners uit de omgeving met de aanleg van het park
gestart. In januari 2021 werd het park dan eindelijk
geopend. Inmiddels is hij al volop in gebruik; de planten
en bomen zijn lekker aan het groeien, er zijn nutstuinen,
een amfitheater, uitkijktoren, blotenvoetenpad,
hondenlosloopgebied én een mooi parkhuis! 

Heb je de kegelvormige zonnenwijzer al gespot? Dit was
de top van een glazen dak van het oude ziekenhuis. Het
ontwerp is van drie Amersfoortse kunstenaars en bij
zonlicht geeft het schaduwbeeld op de zitbanken
rondom de spits de zonnetijd weer.



Start Route
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Start: Parkeerplaats Parkhuis
(gratis parkeren)
-Loop het park in en sla bij de
kegelvormige zonnewijzer
rechtsaf.
-Wandel door Elisabeth Park
het pad af richting de weg en
steek deze over.
-Wandel langs de Dahlia
Vereniging richting
Randebroek Park.
-Betreed Randebroek Park en
volg het pad rechtdoor met
de vijver aan je linkerhand.
 (zie volgende pagina voor leuke info!)

-Met het landhuis aan je
linkerhand betreed je de
tweede trap die je
tegenkomt; de berg op.
-Bovenop de berg steek je
over en loop je de trap weer
af, met een schuine bocht
naar links. 
-Eenmaal beneden wandel je
richting de uitgang van het
park aan de Bisschopsweg,
links achterin bij het grote
hek.

"HELP! 
I'M LOST!"

E i n d p u n t  D e e l  1 :
B i s s c h o p s we g  1 8 2

 

Parkhuis: Heiligenbergerweg 151 Amersfoort
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Park Randenbroek, in 1 woord; wauw! Dit park is van
origine een middeleeuws landgoed inclusief huis, dat in
de 17e eeuw werd gebruikt als zomerverblijf voor rijke
stedelingen. Merk je de heuvels in het park op? Dit zijn
rivierduinen die na de laatste ijstijd (zo'n 10.000 jaar
geleden) zijn ontstaan. 

Het park is voornamelijk beplant met eiken en beuken.
Zie je de grote eik vlakbij het terras aan de grote vijver?
Deze eik dateert uit 1650 en behoort in de top 10 van
oudste bomen in Nederland! Ook vind je verdeeld over
het park veel moderne boomsculpturen, waarbij
kunstenaars een beeld in de stam van een boom hebben
vormgegeven.

Het grote centrale landhuis dat je in het midden van het
park ziet wordt hedendaags gebruikt voor congressen of
als trouwlocatie, maar wordt op dit moment
gerenoveerd.



Route Stadsmuur
-Steek de Bisschopsweg over richting de Zwaanstraat. Houd hierbij het
water aan je linkerhand. 
-Wandel over de Zwaanstraat tot je bij het bruggetje aan je linkerhand
bent. Steek het bruggetje over en volg dit pad. Blijf het water aan je
linkerhand houden, tot je bij een volgend bruggetje komt en je linksaf het
water kan oversteken, richting de Sint Ansfridusstraat.
-Volg de Sint Ansfridusstraat tot je rechtsaf kan slaan richting de stadsring. 
-Loop richting het stoplicht en steek rechtsaf over naar het centrum. 
-Eenmaal aan de overkant ga je vervolgens rechtsaf het wandelpad
"Platsoen Oost" op. (zie volgende pagina voor leuke info!)
-Je wandelt over waterpoort "Monnikendam" tot je linksaf de Herenstraat
in kan slaan.

"HELP! 
I'M LOST!"

E i n d p u n t  D e e l  2 :
H e r e n s t r a a t  3

Via Monnikendam richting Muurhuizen
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Amersfoort wordt omringd door een prachtige en
eeuwenoude stadsmuur waar we over/langs wandelen.
We bevinden ons nu aan de oostzijde van de stad waar
de Monnikendam zich bevindt: Een waterpoort die
omstreeks 1420 werd gebouwd. Eronder door stroomt
water van de Heiligerbergerbeek. Ín de poort is
hedendaags een restaurant gevestigd waar veel
trouwerijen plaatsvinden.

Toen Amersfoort steeds meer groeide en de functie van
haar stadsmuur verloor werd deze gebruikt om huizen
tegenaan te bouwen; "Muurhuizen". Hier lopen we langs
in het volgende deel van de route.



Kijk eens goed naar de muur; zie je al die verschillende kleuren stenen? Dit is
niet enkel een gevalletje "rommelige restauratie" zoals je misschien zou
denken...

Vroeger tijdens de bouw van de stadsmuur betaalden de mensen al een soort
belasting om in Amersfoort te wonen. Dit deden ze niet in de vorm van geld;
maar in de vorm van stenen! Deze werden door de gemeente gebruikt om de
muur te bouwen. Een letterlijke vorm van "Een steentje bijdragen" dus! Ook
boetes moesten worden betaald met stenen uit de stenenfabriek.  

Stenen aanschaffen was een prijzige bedoeling, dus werden ze bij
verschillende leveranciers aangekocht. Dit zorgt voor de vele kleurverschillen;
ze werden uit diverse rivieren in het hele land gewonnen.

Ook werden stenen die uit de muur vielen opgespaard en hergebruikt bij
reperatie van andere stukken muur, ongeacht de steensoort. Vandaar deze
levendig kleurende stadsmuur!

Een steentje bijdragen...



-Vervolgens loop je over
de Kerkstraat en steekt
de Appelmarkt over via
de linker weg, richting
de Sint Joriskerk en de
Groenmarkt.
-Eenmaal op de
Groenmarkt heb je drie
straatjes aan je
rechterhand; kies de
middelste om op de
Groenmarkt te blijven.
-Op de Groenmarkt 11
(aan je rechterhand)
vind je Livingstone; hier
kan je een fijne
tussenstop maken!

Route Muurhuizen
-Je bent linksaf tussen de hekjes door gelopen en begeeft je op de
Herenstraat. Vanaf hier loop je rechtdoor en steek je de Zuidsingel
over.
-Je wandelt rechtdoor over de Schoutensteeg en slaat bij de straat
Muurhuizen rechtsaf.
-Vervolgens bewandel je ongeveer een kilometer lang Muurhuizen
langs prachtige monumentale huizen. Je steekt hierbij ook de
winkelstraat over, wandelt langs het kaaswinkeltje, helemaal door tót
je bij de Kerkstraat bent aan je linkerhand. Die sla je in.

"HELP! 
I'M LOST!"

E i n d p u n t  D e e l  3 :
G r o e n ma r k t  1 1

Via Muurhuizen naar de tussenstop



#Koffiebreak!
Tijd voor een korte break! We maken een
tussenstop bij Livingstone, gevestigd in een
gezellig straatje aan de Groenmarkt. Geloof ons;
deze knusse koffiebar verzorgt de beste koffie
van Amersfoort en omstreken... Onze favoriet?
De long black is steengoed, maar ben je geen
koffieliefhebber dan maakt hun chai latte je
ook erg blij!

Vanaf hier zie je de zij- en achterkant van de
Sint Joriskerk; een prachtig kolosaal bouwwerk
uit de 15e eeuw en voor velen een oase van rust
in de drukke binnenstad. Binnen in de kerk
hangen schilderwerken uit de middeleeuwen
en ook het grote orgel maakt veel indruk. 

Maar voor nu:
Geniet van je bakkie!

I N S T A G R A M:  @L I V I N G S T O N E _ C O F F E E



Ennn... Door!

-Loop vanaf Livingstone verder de
straat uit en sla bij de Lavendelstraat
rechtsaf. 
-Loop de Lavendelstraat uit en sla bij
Havik linksaf. De gracht is nu aan je
rechterhand. Bewandel Havik uit tot je
bij de laatste brug aan je rechterhand
bent.
-Steek de brug over en loop over de
Nieuweweg tot je bij een T-splitsing
komt, sla deze linksaf.
-Sla de eerste rechtsaf (bij het
antiekwinkeltje) de Grote Spui op.
-Wandel richting de Koppelpoort.

"HELP! 
I'M LOST!"

E i n d p u n t  D e e l  4 :
G r o t e  S p u i  2 9

 

Vanaf Livingstone richting de Koppelpoort
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Welkom bij dé eyecatcher van Amersfoort: De Koppelpoort! Deze
middeleeuwse poort is onderdeel van de stadsmuur en werd
voltooid in 1450. Via de poort konden reizigers worden
gecontroleerd, toegelaten of tegengehouden. Daarnaast kon de
waterstand in de binnenstad ermee worden gereguleerd.

Destijds werd de poort dagelijks gesloten door schotten omlaag te
laten zakken, dmv een bouwwerk dat zich binnen in de poort
bevindt. Deze functioneert nog steeds!

Vroeger werd er voor het openen en sluiten van de poort mensen
gebruikt die in grote raderen -tredmolens- moesten lopen; een
levensgevaarlijke klus waar velen struikelden en ledematen braken.
Met deze rede werden hiervoor misdadigers uit de stadsgevangenis
gebruikt, die 's ochtends en 's avonds werden opgehaald door
bewakers. Deze misdadigers werden ook wel "raddraaiers"
genoemd. 



Route de Eem
-Wandel onder de Koppelpoort door en volg het wandelpad dat onder
het spoor doorloopt, het trapje af. Aan je linkerhand bevindt zich de
Eem. 
-Je komt vervolgens aan bij de touwbrug "Het Sasje", je kan deze
oversteken om terug te lopen richting de Koppelpoort. Je kan er ook
voor kiezen om het wandelpad verder af te lopen langs de haven en
400 meter verder de brug te pakken. Dit is zo'n 10 minuten extra lopen.
-Steek de brug over en ga linksaf, wandel langs het Eemplein. (zie de
volgende pagina met een stukje over het Eemhuis)
-Ga weer het spoor onderdoor, wandel langs de Koppelpoort terug de
Kleine Spui af.
-Sla aan het einde rechtsaf, de Westsingel op.

"HELP! 
I'M LOST!"

E i n d p u n t  D e e l  5 :
We s t s i n g e l  4 9

 

Over de Eem langs het Eemplein
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Van authentiek gaan we naar hypermodern; het Eemhuis kán
je bijna niet missen! Dit opvallende gebouw met zijn zilveren
bollen is het cultureel centrum van Amersfoort en huisfest
onder andere de bibliotheek en de moderne kunsthal.

De realisatie was jaren lang hoofdpijndossier #1 voor gemeente
Amersfoort; met veel gestechel gaven zij uiteindelijk meer dan
55 miljoen euro aan het gebouw uit.

Maar het moet gezegd worden; tegen veel verwachtingen in is
het gebouw inmiddels zeer geliefd en wordt druk bezocht. Stap
eens binnen en zie de imposante entreehal van de bibliotheek!

Bezoekerstip: 
 
 
 

Bezoek wisselende
tentoonstellingen over moderne

kunst, architectuur en design. Na
afloop kan je ook een kop koffie

drinken in het gezellige
KadECafé.



-Wandel over Weststingel langs de gracht, tot je bij de Bollebrug aan je
linkerhand komt. 
-Steek de Bollebrug over en ga vervolgens rechtsaf de Breestraat in,
richting Onze Lieve Vrouwetoren.
-Sla vóór de Onze Lieve Vrouwetoren rechtsaf de trap af en wandel de
gracht over.
-Sla na de brug linksaf en loop de Westsingel verder richting de
Varkensmarkt.

Route Lieve Vrouwe

"HELP! 
I'M LOST!"

E i n d p u n t  D e e l  6 :
K r u i s i n g  V a r k e n s ma r k t
/  Z u i d s i n g e l

Langs Onze Lieve Vrouwetoren naar Varkensmarkt
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Deze Gotische kerktoren prijkt met zijn 98,33 meter hoogte op
de tweede plek van hoogste kerktorens in Nederland. De toren
heeft onder Amersfoorters dan ook de bijnaam "Lange Jan".
Niet alleen kan je hem vanuit heel Amersfoort goed zien, ook is
hij zeer goed hoorbaar met zijn maar liefst honderd klokken!
De toren werd gebouwd tussen 1450 en 1500, en zoals je
misschien wel kan zien heeft de bouwmeester zich laten
inspireren door de Domtoren in Utrecht.

Grappig feitje: Op deze plek is ook het geografische
middelpunt van Nederland, ook wel het kadastrale middelpunt
genoemd. Dit is zichtbaar op de vloer van de toren.

"Selfie-timemet LangeJan!"



Route Hendrik v Vianden

-Blijf de Westsingel volgen; deze loopt met een schuine
bocht naar links over op de straat "Zuidsingel". Je wandelt
weg van de Varkensmarkt, met de gracht aan je linkerhand.
-Volg de Zuidsingel tot je bij Kleine Haag rechtsaf kan slaan
(te herkennen aan het bord "Uitgang Centrum").
-Loop richting de stoplichten en steek de stadsring
rechtdoor over naar de Hendrik van Viandenstraat.
-Loop de Hendrik van Viandenstraat uit tot je bij de kleine
rotonde van de Bisschopweg komt. 

"HELP! 
I'M LOST!"

E i n d p u n t  D e e l  7 :
C o r n e l i s  v a n
Z wo l l a a n

Het stadscentrum uit richting het park.

-Steek bij de snackbar
het zebrapad aan je
linkerhand over, en sla
de Rubensstraat in. Dit
is de straat waar de
parkeerplaats zich aan
bevind.
-Loop over de
Rubensstraat zo'n 400
meter rechtdoor langs
de grasvelden, tot je bij
de Cornelis van
Zwollaan komt aan je
linkerhand.



Route Elisabeth Groen

-Sla de Cornelis van Zwollaan in richting het park. Bewandel deze tot je
bijna in het park bent en je rechtsaf het wandelpad kan inslaan, zodat
het park en water zich aan je linkerhand begeeft.
-Loop verder over dit pad, steek de weg over en vervolg het pad. 
-Bij de kruising met een ander wandelpad blijf je rechtdoor gaan,
blijvende op het Heiligenbergerbeekpad.
-Blijf het pad volgen die langzaam naar links afbuigt, met het water aan
je linkerhand. 
-Loop tot je uiteindelijk het Vosheuvelpad kruist en je linksaf de brug
kan oversteken,  terug het Elisabeth Park in.

"HELP! 
I'M LOST!"

E i n d p u n t  D e e l  8 :
H e i l i g e n b e r g e r -
we g  1 5 1

Langs het water richting einde route



Einde Route:
Snuffel nog wat rond bij de kinderboerderij, of volg het pad tot je
weer bij de zonnewijzer en het startpunt bent.
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We willen je bedanken voor het bewandelen van onze route. Laat ons vooral
weten hoe het ging! En we vinden het super leuk als je ons tagt op je
wandelfoto's op Instagram: @defitfanaat of ons je foto's mailt:
info@defitfanaat.nl.


