
(Extra) lange wandeling Groene Randen

Amersfoort is een groene stad. Zonder ver te reizen kun je langs de randen van de stad een 
wandeling door het groen maken. Een extra lange wandeling zelfs. Maar je kunt er ook een 
stukje van lopen. 

Lengte van de wandeling: 25 km of een deel daarvan

Start- en eindpunt Bepaal zelf waar je de wandeling begint en waar je stopt. De 
routebeschrijving begint bij het Meander MC en gaat tegen de klok in.

Openbaar vervoer Op de kaart staan de bushaltes op of nabij de route. Bepaal zelf waar je 
je wandeling begint en beëindigt.

Afstanden tussen bushaltes (bij benadering)
Meander MC – Plataanstraat ca. 7 km
Plataanstraat – Daam Fockemalaan ca. 2 km
Daam Fockemalaan – Zorgcentrum De Lichtenberg ca. 1,5 km
Zorgcentrum De Lichtenberg – Timorstraat ca. 2,5 km
Timorstraat – Schutterhoeflaan ca. 2,5 km
Schutterhoeflaan – Eemgaarde ca. 1,5 km
Eemgaarde – Haydnstraat ca. 1,5 km
Haydnstraat – Nabuccostraat ca. 1 km
Nabuccostraat – Schuilenburgerplein ca. 1 km
Schuilenburgerplein – Amerena ca. 1 km
Amerena – Van Randwijcklaan ca. 1 km
Van Randwijckaan – Station Schothorst ca. 2 km
Station Schothorst – Meander MC ca. 3 km
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Horeca
In volgorde van de routebeschrijving:
Koffie: Meander MC, Maatweg 3 
Koffie/lunch: De Kabouterhut, Barchman Wuytierslaan 202, T. (033) 4619092. Open: 11.30 uur
Koffie/lunch: Fletcher Hotel, Stichtse Rotonde 11, 3818 GV  
Koffie: rustpunt De Spindelaar, Heiligenbergerweg 150. Open: 10:00 uur
Snackbar: Bambino’s, De Velduil 1A (bij Amerena). Open: 12:00 uur
Broodjeszaak: Panini Italiani, Zielhorsterweg 65 (bij station Schothorst). Open: 10:00-14:00 uur

Routebeschrijving
Loop vanaf de bushalte voor het ziekenhuis in zuidoostelijke richting (naar de stad) via het fietspad 
aan de rechter kant. Sla RA, De Schans en meteen weer RA, Bernard de Roijstraat. Ga op de dijk 
langs de Eem RA. Volg het fietspad ca. 3 km tot de Malebrug. Steek de brug over en ga direct LA 
over de grasdijk langs de Eem. Volg dit pad tot het hek vlak voor de Waterzuivering en ga na het hek 
RA. Volg dit pad 1,3 km. Sla aan het eind bij de Peter van den Breemerweg LA, Birkt. 

Sla aan het eind LA, Siliciumweg en meteen RA, Heliumweg. Steek bij het stoplicht de 
Amsterdamseweg over en ga RD, fietspad, overgaand in Plataanstraat. Neem de eerste straat RA, 
Larixstraat. Ga na ca. 80 m na huisnummer 12 LA, voetpad. Sla aan het eind RA, Dreef. Sla aan het 
eind LA, Enk. Sla aan het eind RA, Soesterweg. Steek het spoor over en neem de eerste weg LA, 
Sportpark Bokkeduinen, overgaand in fietspad. Neem vlak voor de bocht in het fietspad het 
onverharde pad LA. Ga op de eerste splitsing LA en op de tweede RA. Ga aan het eind van het 
bospad LA, halfverhard pad. Volg dit pad tot het uitkomt op de Barchman Wuytierslaan. Sla LA en 
steek het spoor over. 

Steek de BW-laan over in de bocht en ga LA, Aletta Jacobslaan. Sla LA, Florence Nightingalelaan 
en dan RA Helen Kellerlaan. Ga aan het eind LA, Anna Maria van Schuurmanlaan. Sla aan het eind 
LA, Aletta Jacobslaan. Ga bij het stoplicht RA, het fietspad langs de Daam Fockemalaan en de 
Stichtse Rotonde. Houd bij het Leerhotel rechts aan. Steek op de Utrechtseweg over voor de 
bushalte. Sla LA, richting Stichtse Rotonde en ga in de bocht RA een trap op. Loop RD langs het 
terrein van het Lodestein College. Sla aan het eind LA, Hoge Kleyweg. Neem na ca. 30 m een smal 
pad RA, dat achter het Fletcherhotel langs loopt. Volg dit pad ruimt 800 m. Ga aan het eind LA en 
meteen RA langs slagboom. Sla aan het eind LA, Loes van Overeemlaan.

Ga aan het eind van de Loes van Overeemlaan RA, Laan 1914. Steek na huisnummer 43 (‘t Huys te 
Kalkwegh) over. Steek de afrit van de Rondweg Zuid over en Sla LA. Ga onder de Rondweg door 
en steek de oprit van de Rondweg over. Ga RD, Leusderweg. Steek na de Madoerastraat de 
Leusderweg over en ga een paar meter LA en dan RA, Vening Meineszstraat. Ga RD (zandpad) waar 
de verharde weg naar links buigt.
Ga op een kruising van paden schuin LA. Steek de volgende kruising recht over. Neem daarna het 
eerste pad RA, smal bospad. Ga na een bocht naar links op een kruising RA. Steek een lang recht 
pad over en sla aan het eind LA. Neem aan het eind het fietspad RA naar het viaduct over de A28.

Passeer na het viaduct de parkeerplaats en neem het eerste pad LA. Volg dit pad ca. 700 m. Steek de 
Arnhemseweg over en ga op de ventweg LA. Steek de Schutterhoeflaan over en neem de volgende 
weg RA. Sla na de bocht een smal pad in en steek de spoorlijn (Ponlijntje) over. Daal aan de andere 
kant af naar de beek en sla een paar meter verder LA, parallel aan de spoorlijn. Neem waar het pad 
naar rechts buigt een smaller pad LA, nog steeds parallel aan de spoorlijn. Steek de Lockhorsterweg 
schuin over en ga RD, Dorresteinseweg (fietspad). Ga onder de A28 door en neem ca. 150 m verder 
het voetpad RA. Kruis een fietspad en ga RD langs sportvelden en volkstuinen. Ga op een splitsing 
RA en tegenover de ingang van de volkstuinen LA, voetpad langs de Heiligenbergerbeek.
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Ga op de eerste kruising RA, brug over de beek. Sla na de brug RA en meteen weer LA. Houd op 
een splitsing rechts aan. Ga aan het eind LA, langs kinderboerderij De Vosheuvel naar de 
Heiligenbergerweg. Steek de weg over en ga LA en meteen RA, Zwarteweg. Ga waar de weg naar 
links buigt RD, smal pad. Volg dit pad tot het eind bij het Valleikanaal. Ga voor het kanaal LA naar 
de brug. Steek de brug over en kruis het fietspad. 

Sla t/o de Otelloplaats RA. Loop langs de garages en ga RD, voetpad. Volg dit voetpad, parallel aan 
de geluidswal van de A28 over ca. 750 m. Negeer zijpaden. Ga waar het verharde pad naar links 
buigt RD over gras. Passeer de brug over de Barneveldsebeek en ga RD. Houd bij een splitsing voor 
een vijver links aan. Negeer de paden die naar links naar de bebouwing voeren. Sla aan het eind LA. 
Waar de verharding ophoudt RD over het gras. Sla voor een speelterreintje LA en voorbij de 
schommels RA. Neem aan het eind van de verharding het ‘olifantenpaadje’ dat uitkomt op het 
fietspad langs de Hogeweg.

Sla RA en volg het fietspad langs de Hogeweg. Steek de op- en afrit van de A28 over. Ga dan LA en  
steek de Hogeweg over. Volg het fietspad RD (Weg van de Vrijheid) een paar meter. Sla dan LA, 
voetpad in het Waterwingebied. Houd op splitsingen steeds rechts aan en steek de Rustenburgerweg 
en de Van Randwijcklaan over. Ga aan het eind RA, fietspad en meteen weer RA, fietspad 
(Hoefseweg) onder het spoor door. Sla LA, Plotterweg. Steek het parkeerterrein over en ga RA langs 
schoolgebouw. Aan het eind LA, Geintunnel onder Station Schothorst.

Steek RD de Sara Burgerhartsingel over en ga RA, Albert Schweitzersingel. Sla na ca. 250 m LA, 
Schothorsterlaan. Volg deze ca. 1,5 km tot ca. 50 m voorbij het Winkelpad. Ga dan LA over het gras 
in de richting van het Rosarium. Volg het pad RD en blijf na het Rosarium in dezelfde richting 
lopen, weer over gras. Via een rozenboogje bereik je het voetpad parallel aan het Winkelpad. Sla na 
ca. 100 m LA, Van Oudijckerf. Steek de Elly Takmastraat over en ga RD, Eline Veerestraat, 
overgaand in (weer) Van Oudijckerf. Neem tegenover het Maarten Rossaartpad een smal en 
naamloos pad RA. Sla aan het eind LA, (ventweg langs de) Hamseweg. Steek op de kruising de 
Maatweg over en sla RA naar de bushalte bij het Meander MC.

Afoort-Groene_Randen-25km-BESCHR-JH2020-12B-PWR.docx 3/3


