18 km

Groene Wissels

Nr 79

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

Amersfoort: Landgoed Den Treek

Na een mooie villawijk wandelt u door een stukje bos naar en door het prachtige Landgoed Den Treek / Henschoten;
daar wandelt u over rustige bospaden en langs een heideveldje. Eenmaal weer in de de bebouwing kuiert u langs de
Heiligenbergerbeek naar de rand van de oude stadskern. Vandaar langs de Amersfoortse Keien, de Singel en oude
stadsmuren naar de Koppelpoort. Het laatste stukje gaat (met de mogelijkheid het gezellige Marktplein te bezoeken)
door het oude centrum en langs de Lange Jan. Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

1. Vanaf de voorkant van het stationsgebouw RA, langs het streekbusstation,
gebouw De Argonaut links! van u passeren en bij de fietsenstalling LA. Via de
zebra de drukke weg oversteken en RD
(Heinsiuslaan). Na 50m RA, kruising Van
Beuningenlaan RD (ook Heinsiuslaan)
en aan het einde LA (v. Limburg Stirumstraat). Aan het einde de Abraham Kuyperlaan oversteken, een beetje schuin
naar links het grasveld (met bosrandje
aan de overkant) oversteken en daarna
RD de Waldeck Pyrmontlaan in. Aan het
einde RA (Anna Palownalaan). Kruising
Dillenburglaan RD. Na een ruime linkerbocht en een recht stukje de Utrechtseweg oversteken en het bos in. Na 30m
een heuveltje rechts van u passeren en
daarna met de rechterbocht mee blijven
gaan. Rechts van u passeert u een hoge
zendmast. 20m daarna, bij een infopaneel LA (grindpad). Na 50m op een soort
kruising RA, naar en over een brugje.
Na 30m LA, een smal pad naar beneden. Bijna aan het einde met het linkerbochtje mee en dan RA. Op 2 kruisingen
kort achter elkaar RD. Aan het einde RA
(asfaltpad) en op de T-kruising met een
fietspad ook RA (St. Eustasiuspad); loop
dit uit. Aan het einde scherp LA en kort
daarna passeert u rechts van u een
woonwagenkamp. In de linkerbocht RA
(Arubalaan), daarna RD (Balistraat) en
deze weg helemaal uitlopen.

4. Na 30m RA, de drukke weg oversteken en aan de overkant bij de smeedijzeren lantaarnpaal RA. Na de keien een
beetje naar links omhoog en over het
Bastion lopen. Blijf nu consequent de
paden langs de singel volgen. Daarmee
wandelt u met een ruime linkerboog 180
graden (deels langs oude stadsmuren!)
om de oude stadskern heen en komt na
1,5km uit bij de Koppelpoort. Daar over
de stenen boogbrug van die poort en LA
(Kleine Spui). Aan het einde LA en met
de rechterbocht mee (Nieuweweg), even
langs de gracht. Na 20m RA, brugje over
en LA (Langegracht) en blijf langs de
gracht (wilt u het grote Marktplein bezoeken, dan een keer LA de Marktgang inlopen). Vóór huisnr 10 RA (Zwanenhalssteeg). Bij de Lieve Vrouwestraat RD het
pleintje oversteken, pal voor de hoge
Onze Lieve Vrouwetoren (bijnaam Lange
Jan) LA en dan de Krankeledestraat in.
Aan het einde RA (Langestraat) en vanaf
hier de goed aangevende gemeentelijke
handwijzers naar het station volgen.

3. Op de kruising bij Ap20795 RA en na
100m op de kruising bij een Gasuniepaal
LA. 10m na het grasland rechts van u RA
(geel/blauw markering). Na een linkerbochtje, op een ruime kruising rechts aanhouden (geel/blauw). Op de halfverharde
weg RA. Op de asfaltweg LA en na huisnr
10 wordt dit een fietspad. Bij Ap20741 RD.
Bij de parkeerplaats wat naar rechts en
verder gaan over het fietspad de snelweg
over en uitlopen. Aan het einde RA (brede
halfverharde beukenlaan). Aan het einde
daarvan LA en RD blijven gaan. Op de
weg RA (Waterdaal). Aan het einde RA,
na 40m LA (Smaragdweg), voor de flat RA
(Diamantweg), op de 3-sprong LA (Saffierweg), aan het einde LA (Dorresteinseweg)
Direct na een
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sportveldje rechts
van u RA slaan
(asfaltwandelpad).
Na een linkerbochtje wandelt u langs
de Heiligenbergerbeek en blijf daar
(verderop een wat
drukke weg overstekend) langs.
Kort na een tegelplek rechts aanhoudend een zwart
brugje over en voor
het infopaneel LA
en blijf nu aan de
andere kant van de
beek. Na de uitgang van dit park
RD (Zwaanstraat).
Bij de Kalkoenstraat LA, een
brugje over en direct daarna langs
de beek links blijven aanhouden.
Voor lantaarnpaal
811459 LA, weer
een brugje over en
RD. Verderop ziet
u dat dit de St.
Ansfriedusstraat is.
Op de hoek daarvan even naar
rechts, tussen de
rode paaltjes door
en gelijk naar links.
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2. Aan het einde de weg oversteken, RA
en onder de snelweg door. Bij Aw2485
LA (fietspad+trottoir). Direct na het viaduct, bij Aw64727 RA (Kerkweg). Na de
manege (3 op paaltje) LA en na de houten slagboom schuin rechts aanhouden
(grassig! breed pad). Het direct daaropvolgende kruisinkje RD. Volgende kruising ook RD. Op 5-sprong schuin naar
rechts; grassig! pad. Kruising ruiterweg
RD en 100m daarna kruising van grassige paden LA. Aan het einde (T-kruising
ruiterweg) nog 1m! RD en dan LA; smal
paadje met links die ruiterweg. Na 30m
RA, smal pad door struikig bos. Kruising
graspad LA. Aan het einde RA (brede
ruiterweg). Op de asfaltweg LA en na
50m RA (halfverharde weg met verderop
rechts een infopaneel. Passeer de werkschuur links van u en dan door een klaphekje. Op de hoek van het grasland links
van u LA en loop dit pad uit. Onderweg
passeert u een klaphekje en maakt u
een rechterbocht. Aan het einde LA. Aan
het einde hiervan, op een grote 5-sprong

LA (lange rechte zandweg). Pad van links
(NTKC) negeren. Op de kruising met links
weer een NTKC bordje RA. Op de ruising
met een zandweg+schelpenpad RD (smal
pad). Verderop RD blijven gaan over een
schelpenfietspad en dit op een kruising LA
gaand blijven volgen.

