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Kattenbroek, landgoed Schothorst, Eem, stadswal en waterwingebied
We maken vanaf station Amersfoort Schothorst een flinke wandeling door de groene
gangen van de stad. Op het eerste deel van de route komen we na de Groene Huiskamer
van Schothorst in de bijzondere wijk Kattenbroek, waar we natuurlijk ook een aantal van
de architectonische highlights meenemen. Verrassend zijn de grote open weides midden
in de wijk. Landgoed Schothorst is een fraai parkachtig gebied met middeleeuwse
boerderij, insectentuin, rosarium en wit landhuis. We doorkruisen het landgoed over
fraaie klinkerpaden, exclusief voor wandelaars. Na wat stadse herrie en een verre blik op
het Werk aan de Glashut volgt een nieuw hoogtepunt we lopen over een vlonderpad
langs een oude zijarm van de Eem, een groene oase middenin de stad. Maar ook de
route langs de Eem naar de Koppelpoort en daarna door de plantsoenen op de oude
stadswal is niet te versmaden. We kijken onze ogen uit. Volgt een stuk waar we steeds
dicht in de buurt van de Heiligenbergerbeek, de Flierbeek en de Barneveldse beek
blijven. Maar ook de grote infrastructuur is niet te missen, hoewel wandelen in het groen
langs de geluidsschermen van de A28 verrassend rustig blijft. Het laatste deel van deze
wandeling heeft nog een verrassing in petto. Het langgerekte smalle waterwingebied is
een restant van de natte middeleeuwse Meent, waar we nu heerlijk rustig kunnen
wandelen.
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Routebeschrijving
1. Op station Amersfoort Schothorst trappen af en RA onder spoor door. RA langs
bushaltes, Albert Schweitzersingel. RD volgen. Glenn Millerstraat oversteken en direct
schuin LA, smalle klinkerweg. Volgen met bocht naar L tussen paaltjes door. Louis
Armstrongstraat naar L negeren. Kort daarna op schuine kruising RD en direct daarna op
volgende schuine kruising RA, klinkerpad langs sportveldje. Asfaltpad oversteken en RD.
Voor trappetje meebuigen met klinkerpad mee naar R. Na bankje aan je rechterhand
schuin L vervolgen tussen heggetjes. Direct op Y-splitsing R aanhouden. Even daarna
opnieuw RD en aan eind LA. Op pleintje RA, klinkerpad. Met bochten volgen langs
sportvelden aan je linkerhand. Op kruising RD, klinkerweg langs huizen aan je
rechterhand, verderop Zocherpad. Na huisnummer 36 vervolgen over klinkerpad aan
linkerkant van weg. Waar klinkerpad naar R buigt ga je RD 'Groene Huiskamer' in,
houten trap af en vlonderpad volgen. Met bocht naar L volgen. Bij fietspad LA, brug over.
2. Aan overkant direct RA, asfaltpaadje langs vijver. Pal voor metalen kooi LA. Weg
oversteken, even naar R en direct LA, Bruggensingel Zuid. Na huisnummer 53 aan je
linkerhand ga je RA tussen stenen palen door over water en LA, Bruggensingel Noord.
Op eerste kruising RA, klinkerweg. Voordat weg naar R buigt ga je LA, brug over. Op
kruising RD langs Wendakker aan je linkerhand en op volgende kruising met Wingerd
ook RD. Brug over en LA. Direct twee wegen naar R negeren en dan schuin RA,
Bezuidenhout. Aan eind iets naar L en direct naar R, breed voetpad. Aan eind LA,
klinkerpad langs groen aan je rechterhand. Volgen tot eind. Trappetje op en LA tussen
metalen hekken door en daarna RA langs huizen aan je rechterhand. Ter hoogte van
nummer 11 aan je rechterhand ga je LA. Voor huizen RA. Tussen stenen paaltjes door en
LA over klinkerpad. Eerste klinkerpad naar R, Molenweg. Op Y-splitsing van klinkerpaden
L aanhouden. Fietspad oversteken en LA over klinkerpad.
3. Op hoek van moestuincomplex eerste klinkerpad RA, Duivensteeg. Aan het eind van
moestuinen op kruisinkje LA, fietspad oversteken en tussen metalen hekjes door
'landgoed Schothorst' inlopen over houten bruggetje, klinkerpad. Op splitsing RD tussen
hoge eiken. Tussen metalen hekjes door en RD over klinkerweg. Even daarna op kruising
LA naar middeleeuwse boerderij. Klinkerweg met bocht naar R volgen. Na
insectenbloementuin aan je rechterhand RD, smaller klinkerpaadje door bosstrook. Op
klinkerweg LA en direct daarna op driesprong meebuigen naar R. Voor witte landhuis LA.
Komt uit op andere klinkerweg. Hier oversteken en RA, klinkerpad. Op kruising met
fietspad RD, Schothorsterlaan. Even daarna opnieuw fietspad kruisen en RD. Verderop
meedraaien naar L langs de Duivensteeg. Nu neem je eerste klinkerpad LA langs
beukenhaag aan je rechterhand. Eerste klinkerpad RA, direct weg oversteken en RD
naar rosarium. Bij rosarium RD. Klinkerpad blijven volgen tot eind. Hier LA en brug over.
Na brug RA, ook klinkerpad. Komt uit op fietspad. Daar RA. Bij drukke weg via
voetgangersstoplichten oversteken en LA over fietspad. Doorlopen tot kruising met
Maatweg.

4. Hier bij fietsstoplichten oversteken en aan overkant LA, fietspad. Weg over en
fietspad vervolgen. Aan eind RA, fietspad. Even daarna LA, asfaltweg, De Schans. Aan je
rechterhand heb je zicht op Werk aan de Glashut, fort dat deel uitmaakt van Grebbelinie.
Op splitsing bij fietswegwijzer RD over stoeptegelpad naar Centrum. Je passeert
jachthaven aan je rechterhand. Op kruising bij volgende fietswegwijzer opnieuw RD naar
Centrum, Ringweg Koppel oversteken. RD over stoeptegelpad en al snel meebuigen naar
L. Langs Kano Keistad en jachthaven De Stuw aan je rechterhand. Je gaat Valleikanaal
over en dan bij fietswegwijzer LA Kwekersweg oversteken. Aan overkant RA en kort
daarna LA, verhard voetpad. Op driesprong RD, bruggetje over, vlonderpad. Dit steeds
blijven volgen tot eind. Hier RA en met bocht naar R volgen. Let op na huisnummer 10
aan je linkerhand ga je LA omhoog. Hooglandsedijk oversteken en RD. Weg naar L,
Landbouwweg negeren. Aan eind RA, Koppelweg. Nu eerste weg schuin L, De
Schutspatroon. Doorlopen tot Eem.
5. Voor het water LA. Steeds langs water blijven lopen, Grote Koppel. Verderop over
klinkers R aanhouden onder brug door naar Koppelpoort. Na brug trappen op en verder
RD. Onder poort door en direct LA, klinkerweg en verder over voetpad over stadswal. Op
kruising met Bloemendalsestraat verder RD. Bij Conincksbrug klinkerweg oversteken en
RD, Plantsoen Noord langs oude stadsmuur aan je rechterhand. Je komt uit op Sint
Annastraat, RD en direct daarna weg oversteken. Iets L aanhouden, over wandelpad
langs water met aan je rechterhand stuk stadsmuur. Je passeert bord over plantsoen op
voormalige stadswal en gaat tussen metalen hekken door. Je kruist brede klinkerweg en
gaat RD over asfaltpad. Nu op kruising LA, bruggetje over. Tussen metalen hekken door.
Op fietspad/voetpad RA. Kort daarna bij stoplichten LA Stadsring oversteken en aan
overkant RA. Blekerssingel oversteken en RD.
6. Even daarna LA, Heiligenbergerbeekpad. Stoeptegels gaan over in asfalt. Je neemt
eerste asfaltpad naar R en direct LA, water aan je rechterhand. Bij blauwe brug RA. Aan
overkant LA, klinkerweg. Weg naar R negeren. Waar deze weg, Zwaanstraat, naar R
buigt steek je schuin L Heiligenbergerweg over naar fietswegwijzer. RA en bij volgende
fietswegwijzer meebuigen naar L. Je gaat brug over en RA, klinkerweggetje, Catharina
van Rennespad. Komt na wit-rode paal uit op driesprong van klinkerwegen. Hier RD, J.W.
Sweelinckstraat. Wegen naar L negeren. Op kruising met Randenbroekerweg RD,
Elgarstraat. Bachweg oversteken en schuin L aanhouden, asfaltvoetpad. Je komt uit bij
weg. Oversteken en RA.
7. Op kruising na gebouw De Brug aan je linkerhand ga je LA, Schuilenburgerweg.
Direct na brug LA, asfaltpad. Meebuigen naar R, brug over en R aanhouden, onder
flatgebouw door. Langs ingang van flat Undine naar de weg. Hier RA, Undinestraat.
Langs garages en Parelvisserspad volgen. Direct meebuigen naar L. Dit pad steeds
blijven volgen. Operaweg oversteken, even naar L en direct R, Oberonpad. Na laatste flat
aan je linkerhand RD, asfaltpad. Meebuigen naar L, parallel aan snelweg met scherm. Bij
halfronde bank RD verder RD langs scherm. Asfaltpad met bochten blijven volgen. Een
pad naar L negeren en dit asfaltpad blijven volgen tot klinkers met aan je linkerhand
metalen hek. Hier RD, grassig pad. Je komt uit bij stoeptegelpad. Hier LA langs flats.

8. Bij de weg RA. Op kruising met wegen en fietspaden RD. Langs Amerena aan je
rechterhand. Na parkeergarage RA, asfaltpad en L aanhouden. Na gebouw aan je
rechterhand meebuigen naar L. Aan eind RA en even verder op driesprong bij infobord
over waterwingebied LA. Weg oversteken en RD, wandelpad vervolgen. Nog een keer
weg oversteken en RD, wandelpad. Brug over en LA, schelpenpaadje. Meebuigen naar R
en schelpenpaadje blijven volgen. Op kruising met Onderduikerspad RD, schelpenpad
vervolgen. Asfaltpad oversteken en RD. Nu neem je eerste pad LA. Je passeert bankje
aan je rechterhand en daarna pad naar R negeren. Met dit pad meebuigen naar L. Je
komt uit op asfaltpad. Hier RA en asfaltpad met bochten blijven volgen. Aan eind LA. Aan
eind RA en direct weer RA onder spoor door. Nu bij fietswegwijzer LA, Plotterweg. Bij
volgende fietswegwijzer Disketteweg en parkeerterrein oversteken en voor ROC RA over
klinkers. Je komt uit bij fietsenstalling en je gaat LA naar station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Amersfoort Schothorst
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca
Bij station Schothorst Panini Italiani, https://www.paniniitaliani.nl/.
In het centrum diverse horecagelegenheden.
Afkortingen
RA=rechtsaf LA=linksaf L=links R=rechts RD=rechtdoor

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-amersfoort-stadse-tochten/17745/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze
wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op
info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs en Ad Snelderwaard. Wandelen over de Utrechtse Heuvelrug. € 14,95, ISBN:
978-90-78641-38-4. In maar liefst vijftien rondwandelingen doorkruis je de meest
uiteenlopende landschappen. Van uitgestrekte heidevelden naar lommerrijke lanen en
over kronkelige bospaden naar de toppen van de heuvelrug. Je daalt zelfs een paar keer
af naar de uiterwaarden van de Rijn. Alle routes gaan zoveel mogelijk over onverharde
paden. De gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de
uitgeverij: www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

