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Metaforenwandeling
Amersfoort heeft twee vinexwijken: Nieuwland (ontwerp 1994) en Vathorst (ontwerp
1997). De wijk Kattenbroek (ontwerp 1988) is een voorloper van beide, die echter niet
kan ontbreken in deze wandeling omdat deze de trend zette voor vele vinexwijken die
daarop volgden. Het gebruik van metaforen in het ontwerpproces sprak toentertijd tot
ieders verbeelding. Deze metaforenwandeling begint bij station Schothorst en loopt via
Kattenbroek naar Vathorst om bij station Vathorst te eindigen.

Routebeschrijving
Vertrek vanaf plein noordzijde bij Italiaanse snackbar in voormalig stationsgebouw. Steek
over en loop rechtsaf over Albert Schweitzersingel. Bij Schothorsterlaan linksaf (KP1).
Vervolg dit voet/fietspad tot na de vijver aan de linkerzijde. Dan rechtsaf voet/fietspad
Emiclaerseweg op en na kruising van water gelijk linksaf de Le Corbusierstraat op. Dan
eerste weg rechtsaf de Haussmannstraat in en over bruggetje de vijver rechts van ons
blijven volgen. We bevinden ons in het Etalageproject. Voetpad en weg vervolgen tot
Russisch paleisje aan rechterzijde.
Hier linksaf de Le Corbusierstraat in. Deze straat maakt twee hoeken vandaar dat we
deze beroemde architectenstraat wederom tegenkomen. Loop rechtdoor richting Park
Schothorst waar deze straat over gaat in een voet/fietspad. Volg gelijk rechts het
olifantenpaadje over het grasveld richting blauw/rode kubusgebouw.
Op het einde van olifantenpaadje rechtsaf richting grote vijver. Bij amfitheater naar rand
van vijver lopen en dan helemaal richting winkelcentrum Emiclaer, parallel aan 'het
masker' links. Vlak voor het einde van dit pad links via de parkeerplaats het
winkelcentrum in gaan. Rechtsaf even naar plein gaan waar maquette staat en
vervolgens omkeren en door de passage verder gaan.
Na passage rechtsaf over trottoir. Bij eerste brug over water linksaf naar 'hof der
gedachten' dat boven de onderdoorgang staat vermeld. Rechtdoor richting 'de ring'. Vlak
voor de voet/fietsbrug rechtsaf naar het water beneden lopen en dit pad tot de tweede
brug volgen. Onderweg gaan we over een bushalte. Bij de tweede brug zien we rechts
aan de overkant van de weg een hoog bruin kunstwerk staan, een heuse fallus. Hier
lopen we naartoe. We bevinden ons nu in de 'verborgen zone' waar vele kunstwerken
staan.
We volgen de lange rij woningen van de 'verborgen zone' aan de rechterzijde over de
straat/woonerf totdat we bij een water uitkomen waar een kunstwerk in de vorm van een
schotel staat. We zijn nu bij 'de kreek'.
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Hier linksaf over het trottoir. Na het passeren van een drietal 'tolhuizen' in het water
steken we de brug rechts over. We lopen op een lang bouwblok af met een ronde kop
waar we eerst rechts langs de gevel lopen en dan bij het eerste paadje links dwars door
het blok lopen. Daarna rechts langs de gevel verder gaan (Gangboord) tot het einde waar
we links een doorgang aantreffen door de geluidwal. Hier gaan we doorheen en steken
de Rondweg Noord over naar bedrijventerrein Calveen dat onderdeel is van de wijk
Nieuwland. Na de flauwe bocht van deze weg (Ruimtevaart) bij de Renaultgarage
rechtsaf over fietspad onder de snelweg A1 verder gaan (Calveenseweg) totdat we bij de
rondweg van Vathorst aankomen. De rondweg telt 16 genummerde rotondes, is ongeveer
7 kilometer lang en omsluit tevens het oude dorp Hooglanderveen dat hiermee duidelijk
zichtbaar onderdeel uitmaakt van Vathorst. Bij rotonde, nummer 2 gemarkeerd,
oversteken en Calveenseweg volgen.
We zijn nu op Het Lint, een oude agrarische weg, nu fietspad, waar her en der
boerderijen zijn gespaard. Bij de tweede straat linksaf (Hoenderberg, Kiekberg) waar
oude houtwal rechts gehandhaafd is.
Na circa 400 meter Park van de Tijden waar we rechtsaf gaan over het voetpad.
Op het einde hiervan kruisen we wederom een lint (Oude Veenweg) tot aan zalencentrum
De Kroon waar we rechtsaf slaan richting De Brink.
Dit pad (Wezeperberg) uitlopen waarbij we een watertje oversteken, daarna de
Corsicastraat en een speelplaatsje om op de Balatonmeer uit te komen. We zijn nu in De
Bron. Linksaf en na ongeveer 50 meter oversteken om over een onverhard pad door
braakland naar overzijde te lopen. (Dit pad is tijdelijk vanwege bouwwerkzaamheden niet
beschikbaar. Loop daarom over Balatonmeer door tot zich de eerste gelegenheid
aandient om rechtsaf te slaan. Dan komt u bij Daphne in de Kast uit waar u de route aan
de voorzijde van dit cafe weer kunt oppakken). Linksaf over Victoriameer tot aan eerste
weg rechts (Veluwemeer) over voetpad langs de grote waterplas. Bij de witte woontoren
linksaf de grote waterplas oversteken over brug en voetpad. We passeren een strandje
en lopen min of meer over de speelplaats van een lagere school.
Rechtdoor over brede straat (Oostzee, Arabische Zee). Na passeren van een water
rechtsaf Damespolder in. Gelijk daarna linksaf pad in (Sabinapolder) waar we langs oude
houtwal lopen waarvan er meerdere in Vathorst gehandhaafd zijn. Op het einde linksaf en
gelijk daarna rechtsaf richting winkelcentrum Vathorst.
Hier linksaf winkelcentrum in lopen en aan rechterzijde blijven. Op het einde van het
winkelcentrum gaat de weg (Cruquius) over in het lint (Oude Veenweg). Rechtsaf bij
rotonde 7 oversteken naar de buurt die er totaal anders uitziet, De Laak. Na oversteken
van brede wetering rechtdoor, daarna oversteken van brede gracht. Dan binnenhaventje
met quasi oud Hollandse huizen en boerderij op de einder.
Rechts van binnenhaven weg vervolgen tot einde bij oude wetering De Laak, rechts
Lemmerkade op met uitzicht op buitengebied. Op het einde bij plantsoen, waar bootjes te
water gelaten kunnen worden, rechtsaf slaan. Op het einde links, gelijk daarna rechts en
weer links over Hindeloopenkade naar woontoren toelopen met gracht aan rechterzijde.
De brug bij woontoren oversteken (Griendweg). Na woontoren weer een gracht
oversteken en gelijk daarna linksaf naar andere woontoren lopen (Genemuidengracht).
Op het einde rechtsaf en daarna linksaf over wetering.
Rechtsaf over voet/fietspad richting station Vathorst.

Einde wandeling.

Praktische informatie
De wandeling van 11 kilometer start bij station Amersfoort Schothorst aan de noordzijde
en eindigt bij station Amersfoort Vathorst. Horecagelegenheden zijn op de kaart in de
gids aangegeven evenals de kijkpunten met mooie foto's en nadere toelichting met
tekening.

In de wandelgids 'De mooiste vinexwandelingen' rekenen stedenbouwkundige Paul
Kurstjens en omgevingshistoricus Kees Volkers meedogenloos af met de vooroordelen
over de plekken waar niemand ooit dood gevonden zou willen worden. Ontdek in 10
wandelingen en columns dat de Vinex-wijken leuk, levendig en verrassend zijn. Deze
wandelgids is uitgegeven bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

