
De voetpaden van Schothorst

De wijk Schothorst is heel geschikt voor een stadswandeling. Het is er rustig en groen en de hele 
wijk wordt doorsneden door een netwerk van voetpaden. Deze wandeling begint echter in de 
aangrenzende wijk De Koppel.

Lengte van de wandeling: 8 km

Start- en eindpunt: bushalte Kwekersweg

Bereikbaarheid
Buslijnen 1, 2, 3 en 76 vanaf Amersfoort Centraal, ca. 12 x per uur. Reistijd 6 minuten.
Fietsafstand vanaf de Hof: ca. 1,5 km

Routebeschrijving
Ga vanaf de bushalte RA, over gras, steek de Hooglandseweg over en ga RD, geasfalteerd pad links 
van het speelpleintje. Passeer een bruggetje en ga RD, vlonderpad door het moeras. Volg dit pad tot het 
eind. Ga na een brug RD, verhard pad en houd links aan. Steek de Hooglandseweg Noord over en ga 
RD, Keerkring. Steek de Meridiaan over en ga RD. Sla LA, eerste voetpad na Dierenriem. Steek het 
parkeerterreintje over en houd links aan, langs Buurttuin Melange. Sla aan het eind RA, Dierenriem en 
volg deze straat met een bocht naar links. Sla RA en meteen weer LA, Boogschutter. Ga aan het eind 
RA Meridiaan en steek bij de verkeerslichten de Ringweg Koppel over.

Ga RD, brug over het Valleikanaal en dan RA, onverhard pad langs het kanaal. Steek aan het eind de 
Holkerweg over en vervolg het pad langs het kanaal. Neem het eerste pad LA. Steek de Paladijnenweg 
over en ga RD, Reinaartpad. Sla RA na de school en dan LA, Nibelungenpad. Ga RD de brug over en 
houd op de splitsing rechts aan, Herderinnenpad. Ga op de Sagenlaan LA en na ca. 50 m RA, Sara 
Burgerhartsingel. Steek deze na ruim 50 m over en ga RD, voetpad. Ga aan het eind LA de brug over 
en RA langs de andere kant van het water. Ga aan het eind van het voetpad RD, Queekhoven. Steek 
eerst Nijenrode en daarna de Schothorsterlaan over en ga RD, voetpad.

Ga aan het eind van het voetpad LA. Steek de Hoolesteeg (fietspad) over en ga RD, voetpad. Houd op 
de splitsing links aan. Sla na ruim 100 m LA door wit ‘fietspadhek’. Sla LA, Schothorsterlaan en neem 
het eerste voetpad RA. Sla aan het eind RA, Nieuwerhoek. Volg Nieuwerhoek met een bocht naar 
links. Aan het eind RA, Muiderslot en RD, Kroonenburg (voetpad langs speelterrein). Sla aan het eind 
LA, Goudestein. Aan het eind LA, Hardenbroek en na ca. 30 m RA, de brug over. Steek de Abraham 
Blankaartsingel over en ga RD, Keetje Rieterf. Ga aan het eind RA, Camera Obscurastraat. Ga in de 
haakse bocht naar links RD, voetpad. Sla aan het eind RA, Klaartje Donzepad. Sla bij de brug LA.

Ga na de brug RA, Avalonpad. Sla na ca. 100 m LA, Koning Karelpad. Ga voor de school RA en aan 
het eind even LA en meteen weer RA, Galaädplein. Neem het eerste pad RA, Graalpad en dan het 
eerste pad LA, Erekhof. Sla aan het eind RA, Lancelotpad. Sla aan het eind LA, Avalonpad. Steek de 
Kattenbroekerweg over en ga RD, Heer Halewijnpad. Sla pad LA, Beatrijspad. Sla na ca. 200 m RA, 
Florisplein. Sla RA, Sprokenpad en vervolgens LA, Lampreipad. Ga aan het eind RA, Elkerlijkpad. 
Aan het eind RA, Heer Halewijnpad. Ga na ca. 80 m LA de brug over. 

Ga na de brug schuin RA langs een speelplaats, Eva Bonheurstraat. Sla LA, (nog steeds) Eva 
Bonheurstraat. Ga RD, Maarten Rossaartpad. Neem het voetpad links van de speelplaats. Steek de 
Eline Veerestraat en het Van Oudijckerf over en vervolg het voetpad. Aan het eind LA, Hamseweg. Sla 
na huisnummer 121 LA, houd rechts aan en neem het voetpad links van het witte huis. Sla aan het eind 
LA, Iskanderpad. Ga aan het eind van het fietspad RA, Balladelaan. Sla LA, Moenenstraat en neem het 
eerste pad RA, Mariken van Nimwegenpad. Sla LA, Egidiushof en RA, Elkerlijkpad. Steek de 
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Paladijnenweg over en neem het voetpad schuin LA, langs het water. Ga tegenover de tweede brug 
RA, Wittekindpad. Sla na 30 m LA en weer RA, voetpad langs het Valleikanaal. Ga aan het eind LA, 
brug over het Valleikanaal. Steek de Ringweg Koppel over en de Hooglandseweg ook. Ga RA langs de 
school naar de bushalte.

                

Achtergrondinformatie
De wijk Schothorst is gebouwd in de jaren zeventig en tachtig. Het is een rustige groene wijk, 
grotendeels volgebouwd met eengezinswoningen met tuinen. Er zijn ook een aantal flats, waarvan 
twee voor Amersfoortse begrippen zeer hoog: De Waaier (14 verdiepingen) en De Vuurtoren (16 
verdiepingen), beide langs het Valleikanaal. Schothorst is naar inwonertal de op twee na grootste wijk 
van Amersfoort (na Nieuwland en Vathorst). Er staan in Schothorst veel scholen, en het is rijk aan 
groen. Behalve Park Schothorst is het Valleikanaal belangrijk, dat met haar natuurlijke oevers als 
ecologische verbindingszone de stad doorsnijdt. 
Het moerasgebied Hooglandsedijk is bescheiden van omvang, maar wordt als ‘ecologische long’  door 
de gemeente welbewust in stand gehouden. Er groeien oude bomen en bijzondere planten en  soms 
wordt er een ijsvolgel waargenomen.  Door het gebiedje stroomt een beek die wordt gevoed door een 
krachtige artesische bron. De dijk langs het moerasje vormde ooit een deel van de Grebbelinie. 
Bron: Wikipedia
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