
Stadswandeling Park Schothorst

Park Schothorst is een gevarieerd groengebied: sportvelden en volkstuinen, open grasvelden en 
het oude landgoed met z’n eerbiedwaardige bomen. En dat alles wordt aaneengeregen door vele 
voet- en fietspaden. 

Lengte van de wandeling: 8 km

Start- en eindpunt: Hamseweg, bushalte Elly Takmastraat

Bereikbaarheid
Vanaf Amersfoort Centraal 4x per uur met bus 4
Fietsafstand vanaf de Hof: 3 km

Horeca
Diverse mogelijkheden in winkelcentrum Emiclaer.

Routebeschrijving
Sla bij de bushalte RA langs fietspad (Nieuw Weedepad). Sla RA, voetpad langs de Schothorsterlaan. 
Sla tegenover atletiekvereniging Altis LA, voetpad. Sla aan het eind RA, voetpad. Neem aan het eind 
het fietspad (Duivensteeg) LA en ga na ca. 10 m RA over wiebelige ‘hangbrug’. Doorkruis de 
natuurspeelplaats min of meer RD. Ga bij de uitgang aan de andere kant RD, voetpad. Neem het 
tweede pad schuin LA (bij de ronde bakken) en loop langs het Bijenhuis en de Sterrenwacht. Ga RD 
langs het Middeleeuwse huis. Houd op een splitsing links aan. Verlaat het bos via een brug. Loop RD 
langs de volkstuinen.

Sla aan het eind RA, Molenweg en meteen LA, Pottenbakkerlaan. Volg waar de straat naar links buigt 
het fietspad naar rechts. Houd op twee driesprongen rechts aan (Sportlaan). Ga aan het eind van het 
fietspad RD, Engweg. Sla na ruim 250 m vóór de Plataanweg RA, voetpad. Ga op een kruising RD en 
houd links aan op een driesprong. Sla op de volgende kruising RA. Daal een trap af en ga RD, 
Bruggensingel Zuid. Neem na ca. 140 m een smal voetpad RA, langs een sloot. Ga aan het eind een 
trap op en ga RD. Sla aan het eind LA en volg het fietspad langs de rand van het open grasveld. Steek 
de Bedekte weg over en ga RD, Witte Wal. 

Ga na het blauwe gebouw (Castellum) RD, steek het fietspad over en daal af naar de vijver van 
Emiclaer. Sla LA en volg het pad langs het water tot voorbij drie identieke flatgebouwen. Ga dan een 
flauwe helling op, sla LA en dan RA, Balans. Sla vóór het winkelcentrum RA, een trap op en volg het 
‘pad’ door twee gebouwen heen. Ga op het terras van de Emiclaerhof weer RD door de volgende twee 
gebouwen. Sla aan het eind RA, Laan naar Emiclaer en neem het Poortmanpad, fietspad langs de kerk 
(De Lichtkring). Neem na de kerk het olifantenpaadje langs het water. Ga aan het eind RA, fietspad 
(De Oversteek). Sla na ca. 80 m bij een verbreding LA, vlonderpad door het riet.

Ga RD, Zocherpad. Ga op de kruising met het Enkeerdpad/Le Corbusierstraat RD. Sla tegenover de 
ingang van de volkstuinen LA, Le Corbusierstraat. Sla RA, voetpad, houd links aan en volg het pad  
langs een speelplaats en een zandbak. Sla op de kruising met de Emiclaerseweg LA en op de kruising 
met de Berninistraat RA. Sla na ca. 250 m RA, brug in de richting van Sporthal Zielhorst. Sla na de 
brug RA, Bombardonstraat en dan LA, over gras vóór het verdiepte parkeerterreintje. Neem het 
fietspad RA. Sla aan het eind RA, Schothorsterlaan.

Volg de Schothorsterlaan ruim 500 m tot voorbij de volkstuinen en sla dan RA, voetpad. Sla aan het 
eind LA, Beekeerdpad. Steek de Hoolesteeg over en ga RD, voetpad. Houd op twee driesprongen links 
aan. Sla aan het eind (bij het Groene Huis) LA en voor Huize Schothorst weer LA om het voorplein 
heen. Ga LA naar de Schothorsterlaan. Sla RA. Negeer het Winkelpad maar ga ca. 50 m verder LA 
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over het gras in de richting van het Rosarium. Volg het pad RD langs de atletiekbaan. Sla aan het eind 
LA en na de brug RA, voetpad langs het Winkelpad. Volg het Winkelpad naar de Hamseweg.
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