
Lange wandeling Malewetering

We gaan op zoek naar de Malewetering, een oeroud watertje dat nog te vinden is in 
Hoogland West en langs de Noordrand van Hoogland. Ooit moet het tot in 
Hooglanderveen hebben gelopen.

[eerder gelopen op 28 augustus 2020, JH]

Lengte van de wandeling: 17 km

Startpunt: kruispunt Meridiaantunnel/Meridiaan/Keerkring (ca. 5 minuten fietsen van de Hof) 

Lunchplek: http://brasserie-emiclaer.nl/ 

Routebeschrijving

Volg de Keerkring in Westelijke richting, steek de Hooglandseweg Noord over en ga RA. Sla 
na 20 m LA, houd meteen rechts aan, bruggetje over en volg het  vlonderpad door het moeras. 
Ga aan het eind RD richting bushalte. Steek de Kwekersweg over en ga RA langs de Ringweg 
Koppel. Steek na de kanoclub de Ringweg Koppel over en ga RD langs de Maatweg. Ga 
voorbij de jachthaven LA en op fietspad De Schans weer LA. Blijf dit fietspad (of het graspad 
erlangs) volgen tot de fietsbrug over de Eem en de Malesluis.

Ga voor de Malesluis RA, Malesluispad langs de Malewetering. Aan het eind RA Slaagseweg, 
overgaand in Coelhorsterweg. Volg deze weg ca. 1,5 km tot café De Plank. Daar LA 
Oudeweg. Sla aan het eind RA Monseigneur van de Weteringstraat. Aan het eind LA ventweg 
langs de Bunschoterstraat. Daal bij de bushalte via een trap af naar het tunneltje onder de 
Bunschoterstraat door en ga aan de andere kant RA.  

Laat de Pastoor Pieckweg links liggen en sla LA het voetpad aan de zuidkant van het water in. 
Ga over de eerste brug en vervolg RA de Pastoor Pieckweg langs de Malewetering. Steek de 
Zevenhuizerstraat over en ga rechtdoor langs de Dominee Posthumus Meijjesweg. Steek de 
Laan der Hoven over en ga RD langs het fietspad naar De Horizon. Sla na 300 m voor een 
vijver LA, Reiniersteeg, die na ca. 150 m overgaat in een graspad onderlangs een geluidswal.

Ga, uitgekomen op een fietspad RA en na ca. 100 m LA De Kreek. Volg deze slingerende weg 
(overgaande in Het Ulebord) ca. 500 m en sla dan RA De Baander in. Steek Het Masker over 
en ga schuin rechtsaf De Dobbe in. Ga op het Karrespoor een paar meter naar rechts en loop 
dan LA via De Koers naar Winkelcentrum Emiclaer. (Vóór de vijver schuin links is Brasserie 
Emiclaer.)

Loop even door richting vijver en ga  LA via een trap naar De Waag, deels binnenstraat, deels 
open. Loop aan het eind RA over de Laan naar Emiclaer richting kerk De Lichtkring. Ga RA 
langs het fietspad en neem dan het voetpaadje dichter langs het water. Aan het eind RA, De 
Oversteek. Vóór de vijver LA vlonderpad en brug. Ga RD Zocherpad langs het park. Aan het 
eind LA Le Corbusierstraat en RA Haussmannstraat. NB. Let op de bijzondere architectuur. 

Aan het eind RA Le Corbusierstraat en RD voetpad. Steek de Hoolesteeg over en ga via een 
hek RD. Houd links aan (smal pad onder grote  bomen) en ga RD tot plein voor Huize 
Schothorst. Voor het huis LA en RA Schothorsterlaan. Houd rechts aan en steek dan LA het 
grasveld over in de richting van het Rosarium. Loop na het Rosarium weer RD over het gras 
naar het Winkelpad. 

http://brasserie-emiclaer.nl/


Volg dit pad ca. 80 m en sla dan LA via een parkeerplaats naar de Eline Veerestraat en ga RD 
naar het Van Oudijckerf. Sla na ca. 50 m RA een smal pad in onder hoge bomen. Aan het eind 
LA Hamseweg. Aan het eind RD fietspad en RA Iskanderpad. Sla voor kruispunt met 
stoplichten LA fiets-/voetpad langs de Maatweg. Houd aan het eind links aan en steek de 
Balladelaan over. Loop RD, pad langs het Valleikanaal. Sla bij de volgende brug RA 
Kattenbroekerweg, steek het Valleikanaal over en loop RD via de Meridiaan terug naar het 
beginpunt.

Achtergrondinformatie Malewetering

Het Hooglandse maalschap is begin 12de eeuw opgericht door zestien grondeigenaren (vaak 
regenten). Malen, ook wel markegenootschap genoemd, zijn grondeigenaren die zich verenigd 
hebben om hun rechten te behartigen. De Hooglandse malen hadden woeste gronden in 
gezamenlijk beheer en ontvingen hier inkomsten uit: de malenrenten.
Later werd het gebied ontgonnen, in slagen (lange stroken) gedeeld en verdeeld over de 
malenhoeven (boerderijen). Zo werd voorkomen dat anderen de grond in gebruik zouden 
nemen. De gronden werden vervolgens verpacht (vaak erfpacht).
Heel bijzonder is de Malewetering die de malen in de 13de eeuw gezamenlijk hebben 
gegraven voor een betere afwatering van hun gebied.
Van de malenhoeven bestaan er nog zeven: Weerhorst en Boelenhoef (in Hoogland West), 
Groot Wede (Van Boetzelaerlaan), Bosserdijk (Zevenhuizerstraat 56), Langenoord (Oude 
Kerklaan 31), Kattenbroek (Pottenbakkerlaan) en Groot Emiclaer (Laan naar Emiclaer).
De meeste maalschappen zijn in 1886 bij wet opgeheven, maar dat van Hoogland bestaat nog 
steeds. Het is misschien wel de oudste vereniging van Nederland!
[Bron: Amersfoortopdekaart.nl]

Overige achtergrondinformatie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moerasgebied_Hooglandsedijk
https://www.amersfoortopdekaart.nl/hoogtepunten/buitengebied-west/werk-aan-de-
glashut/pointofinterest/detail 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapel_van_Coelhorst 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadspark_Schothorst 
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