
 

 
 

Wandelroute Stadswandeling door oud en nieuw Amersfoort 

 

Deze route wordt aangeboden door Landgoed ISVW 

 

 
 

Start- en eindpunt: Landgoed ISVW, Dodeweg 8 in Leusden 

Afstand: 12 km 

 

Landgoed ISVW ligt aan de zuidrand van Amersfoort en wie met de fietsbrug de A28 

oversteekt, bereikt via verrassend mooie parken en lanen de prachtige historische binnenstad. 

In 2007 werd Amersfoort nog uitgeroepen tot de 'groenste stad van Europa'. Tijdens deze 

wandeling door oude en nieuwere delen van deze stad, merk je waarom deze prestigieuze 

prijs terecht werd toegekend. Direct na de fietsbrug wandel je door de statige lanen van park 

Nimmerdor en volg je de loop van de Heiligerbergerbeek richting het centrum. Daar maak je 

kennis met de 'highlights' van Amersfoort, zoals de Onze Lieve Vrouwetoren, het 

Mondriaanhuis, de Koppelpoort, Muurhuizen en de beroemde Amersfoortse Kei. Via het fraaie 

Bergkwartier en park Galgenberg wandel je weer terug naar Landgoed ISVW. Onderweg kom je 

uiteraard langs meer dan genoeg horecagelegenheden. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid 

 

1. Verlaat het witte hoofdgebouw van Landgoed ISVW en ga R. 

 

2. Je wandelt over een parkeerplaats met het houtkleurige hotel aan je rechterhand. Loop aan 

het eind van de parkeerplaats het bospad op (bij de zwarte paaltjes met rood-witte 

markering). 

 

3. Op de y-splitsing L aanhouden. Wandel richting het houten hek. 

 

4. Na het houten hek R en direct daarna scherp L, omhoog de fietsbrug op. 

 

5. Volg de rood-geel gemarkeerde route (zie A) tot bij de drukke kruising met verkeerslichten 

in het centrum van Amersfoort. Ga hier R (Kleine Haag). 

 

6. Aan het eind R (Zuidsingel). 

 



 

7. Neem de eerste weg L (Weeshuisgang). 

 

8. Aan het eind R (Muurhuizen) en ga vóór het water L (Kortegracht, zie B). 

 

9. Neem de tweede weg R (Langestraat) en daarna direct de eerste weg L (Krommestraat). 

 

10. Na huisnummer 18 L de smalle steeg in (Torengang). 

 

11. Na het bruggetje R en direct L (Zwanenhalssteeg). Wandel naar de Onze Lieve Vrouwetoren 

(zie C). 

 

12. Ga vóór de Onze Lieve Vrouwetoren R (Breestraat). 

 

13. Volg de Breestraat (negeer doodlopende zijweg) en ga na de brug L (Nieuweweg). Aan het 

eind L ('t Zand). 

 

14. Neem de tweede weg R (Kleine Spui). 

 

15. Steek vóór de poort (zie D) de brug over en ga na de brug R (Grote Spui). 

 

16. Aan het eind L ('t Zand). Neem de eerste weg R (Nieuweweg). 

 

17. Neem de derde weg L (Havik). 

 

18. Na ca. 140 meter R op de Y-splitsing (Lavendelstraat). 

 

19. Aan het eind kom je op de Hof (plein). Houd L aan, wandel langs de kerk en ga de straat 

Zevenhuizen in. 

 

20. Neem de eerste weg L (Langestraat) en direct weer L (Groenmarkt). 

 

21. Neem de eerste weg R (Appelmarkt) en wandel richting het torentje. 

 

22. Ga vóór het torentje R (Muurhuzien). Volg Muurhuizen (zie E) helemaal tot huisnummer 2. 

Muurhuizen gaat daar over in Scherbierstraat. 

 

23. Neem de eerste weg L. Je komt op de Varkensmarkt (plein). Passeer het plein aan de 

linkerzijde (Varkensmarkt). Deze weg gaat over in de Arnhemsestraat. 

 

24. Steek de drukke kruising met de verkeerslichten over (zie F). Neem na de kruising de eerste 

weg R (Zonnehof). 

 

25. Neem de eerste weg L (blijft Zonnehof, zie G) en aan het eind R (Bergstraat). 

 

26. Bij de verkeerslichten L. 

 



 

27. Neem na de spoorwegovergang de vijfde weg L (Pieter Bothlaan). 

 

28. Neem op de rotonde de tweede afslag (Van Marnixlaan). 

 

29. R aanhouden (Van Lenneplaan) en aan het eind L (Jacob Catslaan). 

 

30. Neem de tweede weg R (Hugo de Grootlaan). 

 

31. Neem het eerste verharde pad L (Sint Maartenpad). 

 

32. Aan het eind van het fietspad rechtdoor het onverharde pad op. 

 

33. Wandel langs het flatgebouw en ga R de asfaltweg op. 

 

34. Neem de eerste weg L (Arubalaan). 

 

35. De Arubalaan gaat over in de Balistraat. 

 

36. Steek bij de verkeerslichten de voorrangsweg over en ga R (wandel over het voetpad). 

 

37. Na het viaduct bij de ANWB-wegwijzer L (richting Utrecht). 

 

38. Het voetpad eindigt en gaat over in een fietspad. Steek de snelweg over. 

 

39. Volg na het viaduct het fietspad met de bocht mee naar L en ga na ca. 200 meter bij de 

ANWB-wegwijzer R (richting Den Treek). 

 

40. Na ca. 250 meter buigt het hek langs de begraafplaats naar R. Ga hier rechtdoor het zand 

op. 

 

41. Na ca. 150 meter L door het houten klaphek. Je bevindt je weer op het terrein van 

Landgoed ISVW, het startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen 

A. Landgoed Nimmerdor 

Na het oversteken van de fietsbrug over de A28 wandel je door Landgoed Nimmerdor. Het park 

is aangelegd in opdracht van jonkheer Everhard Meyster die in 1640 de toen nog woeste 

gronden aankocht. Hier vond hij overigens de kei die later in de binnenstad terecht zou komen 

(zie G). Meyster legde een geometrische tuin aan die in de 19
e
 eeuw veranderde in een 

landschappelijke tuin. Het bijbehorende buitenhuis raakt tijdens de Tweede Wereldoorlog zo 

beschadigd dat het helaas moest worden afgebroken. 

 

B. Mondriaanhuis 

Aan Kortegracht 11 bevindt zich het geboortehuis van schilder Pieter Cornelis Mondriaan. Hij 

werd hier in 1872 geboren. Zijn vader was hoofdonderwijzer. In 1880 verhuisde het gezin naar 



 

Winterswijk. Nu zijn er werken van de schilder zelf de bezichtigen, maar ook van andere 

kunstenaars. Mondriaan wordt gezien als een van de grondleggers van de abstracte kunst. 

 

C. Onze Lieve Vrouwetoren 

De aanleiding voor de bouw van deze bijna 100 meter hoge toren was het 'mirakel van 

Amersfoort'. Deze legende vertelt het verhaal van een uit Nijkerk afkomstig meisje dat in het 

bezit is van een Mariabeeldje. Zij wordt opgenomen in het St. Agnietenklooster, maar omdat ze 

zich schaamt voor het eenvoudige beeldje gooit ze het in de stadsgracht. Het beeldje wordt 

gevonden en blijkt over bijzondere gaven te beschikken, wat een pelgrimage vanuit heel 

Nederland tot gevolg heeft. Dit levert veel geld op dat wordt besteed de bouw van een kerk en 

een toren. 

De Onze Lieve Vrouwetoren, ook wel Lange Jan genoemd, was oorspronkelijk het nulpunt van 

het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting. Dit is het stelsel van markante punten 

waarvan de ligging nauwkeurig bekend is. Cartografen en landmeetkundigen maken hiervan 

gebruik bij het in kaart brengen van de omgeving. 

 

D. Koppelpoort 

De Koppelpoort is rond 1400 gebouwd en was onderdeel van de tweede ommuring (zie F). Het 

unieke aan deze poort is dat het een gecombineerde land- en waterpoort is. Ook kon de 

waterstand binnen de stadsmuren er mee worden geregeld. De poort werd in 1998 grondig 

gerestaureerd. 

 

E. Muurhuizen 

Aan het stratenplan van de Amersfoortse binnenstad is duidelijk te zien dat er twee 

stadsmuren zijn geweest. De oudste ommuring stamt uit de 14
e
 eeuw. Toen de stad groeide, 

verloor de stadsmuur zijn functie. De muur werd in de 15
e
 eeuw afgebroken en van de kostbare 

stenen werden op dezelfde plek huizen bebouwd, de zogenaamde Muurhuizen. Aan de loop van 

de straat Muurhuizen is dus nog precies te zien waar de oude stadsmuur heeft gelegen, wat een 

uniek gegeven is. De meeste Muurhuizen hebben een brede gevel en zijn niet zo diep. De reden 

hiervan is dat de grond buiten de oorspronkelijk stadsmuur te slap was om op te bouwen. De 

loop van de tweede ommuring is overigens te herkennen aan de gordel van 19
e
-eeuwse 

plantsoenen rondom de binnenstad. 

 

F. Amersfoortse Kei 

Vlak voor de kruising ligt aan je linkerhand de Amersfoortse Kei. Nadat jonkheer Everhard 

Meyster in 1640 zijn aangekochte woeste gronden ging ontginnen, vond hij daar een enorme kei 

van ruim 7000 kilo. Hij was wel in voor een verzetje en ging met zijn vrienden de weddenschap 

aan dat het hem zou lukken het stuk gesteente binnen de stadsmuren te slepen. Hij wist met 

veel bier en krakelingen vierhonderd Amersfoorters bij elkaar te krijgen die de klus voor hem 

klaarden. Sindsdien hebben de inwoners van Amersfoort de bijnaam keitrekkers. Omdat dit 

alles niet meer dan een grap was, werd de stad er vervolgens jarenlang om bespot. Men 

schaamde zich er zelfs zo voor dat de kei werd begraven. In 1903 werd de steen echter weer 

opgegraven en als symbool van trots tentoongesteld. 

 

 

 



 

 

 

G. De Zonnehof 

Je wandelt langs het door architect Gerrit Rietveld ontworpen paviljoen De Zonnehof. De 

opdracht was een tentoonstellingspaviljoen te ontwerpen voor hedendaagse kunst. De 

toenmalig burgemeester van Amersfoort, Hermen Molendijk, wilde hiermee de kunst en cultuur 

in de stad stimuleren. Het paviljoen werd in 1959 geopend. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl-Routebureau Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

