
Lange wandeling ‘Rondje om de Noord’

Amersfoort groeit en groeit. De wijken in het Noorden van de stad liggen ver van het centrum. 
Als je er niet woont en er niks te zoeken hebt, kom je er niet zo gauw. Deze wandeling doet de 
wijken Zielhorst, Vathorst en Nieuwland aan, evenals Hoogland, een randje Kattenbroek en 
een stukje Schothorst. Het is er nu eens verrassend rustig en groen, dan weer levendig.

Lengte van de wandeling: 15 km

NB Er wordt een fietstunnel aangelegd bij Rotonde 2, Bergenboulevard/Calveenseweg. Daardoor is 
deze wandeling tot in het tweede kwartaal van 2021 geblokkeerd, tenzij je een omweg maakt via 
Drieberg – Rotonde 1 – Bergenboulevard – Montblanc (ca. 250 m extra).

Startpunt: Station Schothorst (maar een ander startpunt kan ook, bijvoorbeeld Station Vathorst, of 
bushalte Zonnewijzer in Nieuwland)

Eindpunt: idem

Openbaar vervoer
 Naar Station Schothorst: trein vanaf Amersfoort Centraal: 6x per uur. Reistijd 4 minuten. 

Alternatief: bus 5, 7, 101 of 203.
 Naar Station Vathorst: trein vanaf Amersfoort Centraal: 4x per uur. Reistijd 7 minuten. 

Alternatief: bus 3, 5, 7 of 101.
 Naar bushalte Zonnewijzer in Nieuwland: bus 2 of 202.

Horeca 
Bij Daphne in de Kas, Victoriameer 51, 3825 VR Amersfoort, (033) 8871114. Open wo t/m zo 
vanaf 11:00 uur.
Diverse mogelijkheden in het winkelcentrum van Vathorst.
De Hebbert, Bergenboulevard 15, 3825 AG Amersfoort, T. (033) 2863015. Open vanaf 12:00 uur.

Routebeschrijving 
Deze routebeschrijving is ‘tegen de klok in’ en start en eindigt bij Station Schothorst.

Verlaat Station Schothorst aan de kant van het busstation en ga RA, Albert Schweitzersingel. Steek 
de Socratesstraat over en ga RA, Homerusstraat. Sla LA, Aristotelesstraat en meteen RA, voetpad 
langs de huizen van de Homerusstraat. Ga LA tussen de huisnummers 13 en 15. Ga RD, pad tussen 
de huizen. Ga RD, pad tussen vijver en speelplaats. Sla LA, Spinozapad. Sla aan het eind LA en na 
ca. 40 m RA. Steek de Albert Schweitzersingel over en ga RD, langs de rechterkant van de 
Trompetstraat. Ga voorbij het gebouw van het Leger des Heils RA, Tubapad. Steek schuin naar 
links het parkje diagonaal door. Houd aan het eind rechts aan, Saxofoonpad. Aan het eind RA 
Klarinetpad en meteen LA, (weer) Saxofoonpad. Sla LA na de brug, Jachthoornpad. Steek de 
Trombonestraat over en ga RD, Spinetpad. Ga na ca. 50 m LA, brug over en meteen RA, 
Balalaikapad. Neem het eerste pad RA, steek de Stradivariusstraat over en ga RD, Triangelstraat. 

Sla na ca. 100 m LA, Triangelstraat. Neem in de bocht het voetpad RA en volg dat tussen de huizen 
door. Steek de Albert Schweitzersingel over en ga RD (even over gras). Voetpad maakt een bocht 
naar rechts en komt uit op de Zielhorsterlaan; sla LA. Houd aan het eind van het fietspad links aan, 
Donsvlinder. Ga na ca. 25 m LA, Donsvlinder. Op de eerste kruising RA, Eikenbladvlinder. Sla LA 
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Atlasvlinder en de eerste straat RA Apollovlinder. Ga aan het eind RA, fietspad langs de Heideweg. 
Neem het viaduct over de A1 en de Euroweg. 

Steek rotonde 14 over en ga RD, Heideweg. Neem het voetpad aan de linker kant. Ga voor de bocht 
LA, IJmeer. Steek Azoren en Straat van Gibraltar over en ga RD, Sneekermeer. Neem het eerste pad 
RA, Slotermeer. Aan het eind LA, Uddelermeer. Aan het eind een paar meter LA en meteen RA, 
Heegermeer langs speelterrein. Aan het eind RA Drontermeer. Neem het voetpad RD. Aan het eind 
Veluwemeer oversteken en LA, voetpad langs het water. Na ca. 60 m over de brug RA, Oceaan. Ga 
RD onder schoolgebouw door. Ga RD aan de rechter kant, Arabische zee. Steek de Straat van 
Messina over en sla RA, Damespolder. Neem het eerste pad LA, Sabinapolder.

 Voor Station Vathorst aan het eind van Sabinapolder RA, Paulinapolder en aan het eind LA.

Aan het eind LA, Paulinapolder. Steek Vrouwenpolder over en ga RD, Leemans. Steek Beijerink 
over en ga RD, voetpad. Aan het eind RA, Angelinapolder. Sla LA, voetpad langs de Oude 
Veenweg. Steek Damespolder over en ga LA, Oude Veenweg. Volg deze weg ca. I km. Ga op het 
kruispunt met Zilverberg en Calveenseweg bij Eetcafé Luik Vathorst RA, Calveenseweg. Volg deze 
weg over ca. 1,3 km via de fiets/voettunnel onder de Bergenboulevard naar de fiets/voettunnel 
onder de A1 (Reiniertunnel). 

Ga na de Reiniertunnel RD, Gemini. Sla RA, Ruimtevaart. Steek Spoetnik, Saturnus en Saljoet over 
en ga RD, Ariane. Sla LA, ‘t Haartje. Steek aan het eind de Oude Zevenhuizerstraat over en sla LA, 
en meteen RA, voetpad langs de Nieuwlandseweg. Steek de Laan van Duurzaamheid en De Nieuwe 
Engel (busbaan) over en ga RD. Houd aan het eind (rood/witte paaltjes) links aan, Lage Boog. 

 Even verderop is de bushalte Zonnewijzer (alternatief start- of eindpunt).

Steek bij de bushalte de busbaan over en ga na ca. 50 m RA, voetpad langs het water. Ga na het 
uitzichtpunt LA, en houd op splitsing links aan. Steek de Sijsjespeergaarde over en ga RD, 
Trosjespeergaarde. Sla op de tweede kruising RA, Hoge Boog (fietspad). Steek bij de rotonde de 
Gaardendreef over en volg het trottoir aan de linkerkant van de Hooglandsepoort. Sla LA, 
Bellefleurpad. Ga RA, Bellefleurgaarde en neem het eerste pad LA, Brabantse Bellefleur. Ga RD, 
Limburgse Bellefleur. Aan het eind RA, Bellefleurgaarde. Loop naar de geluidswal en beklim deze 
naar links. Volg de kruin van de geluidswal ca. 250 m en daal af naar De Oude Munt. Sla op het 
kruispunt RA, tunnel door de geluidswal. 

Steek de Rondweg Noord over en ga RD, Zevenhuizerstraat. Sla na ca. 250 m LA, Oude Kerklaan. 
Aan het eind RA, Oude Kerklaan, overgaand in Engweg. Sla na de kerk LA, smal voetpad. Aan het 
eind RA, voetpad. Sla na ruim 350 m tegenover trap LA, Bruggensingel-Zuid. Neem na ca. 150 m 
een smal afdalend pad langs een sloot RA. Aan het eind trap op en RD, voetpad. Sla aan het eind 
LA, langs fietspad en neem het eerste pad RA, Molenweg. Sla na de boerderij LA, voetpad langs 
volkstuinen.

Steek de Duivensteeg (fietspad) over en ga RD langs wit hek het bos in. Volg het pad met enkele 
bochten en sla na ca. 100 m scherp LA. Volg dit pad en houd op een splitsing rechts aan. Aan het 
eind RA en het eerstvolgende pad LA. Op splitsing bij stronk en bankje LA. Steek de Hoolesteeg 
(fietspad) over en ga RD, Beekeerdpad. Ga waar het pad ophoudt RD, Le Corbusierstraat. Neem 
voor de vijver het voetpad RA. Volg dat pad om een ronde zandbak naar links. Steek de 
Emiclaerseweg (fietspad) over en volg het pad tot het uitkomt op de Schothorsterlaan.

Ga RD, voetpad, overgaand in Louis Armstrongstraat. Neem na de brug het voetpad RA. Aan het 
eind RA en na 20 m LA, pad tussen schuttingen van tuinen. Volg dit pad via een pleintje tot de 
Albert Schweitzersingel. Steek de busbaan over en ga RA naar Station Schothorst.
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Achtergrondinformatie

Zielhorst
De wijk Zielhorst dankt zijn naam aan een Hooglandse boerderij uit de middeleeuwen. De naam is 
opgebouwd uit de Middelnederlandse woorden ‘sijl/zijl/siele’ en ‘horst’. Sijl is een sluis of 
waterlozing en een horst is een hoogte in een drassige omgeving. 
Het gebied van de wijk Zielhorst behoorde bij de gemeente Hoogland tot die in 1974 werd 
opgeheven. Zielhorst is de tweede nieuwbouwwijk van Amersfoort-Noord (na Schothorst) en is 
gebouwd tussen 1987 en 1991. De wijk bestaat uit de Vlinderbuurt, de muziekinstrumentenbuurt, de 
theologen/filosofenbuurt en de architectenbuurt. Dit komt tot uiting in de straatnamen. 
Bron: https://wijkzielhorst.nl/zielhorst/ 

Vathorst
De wijk Vathorst  wordt gekenmerkt door architectonische veelzijdigheid en afwisseling van  
stedelijk en (restjes) landelijk gebied. Deze visie op individuele woonbeleving en levendige 
bouwvormen is door de internationaal gerenommeerde stedenbouwkundigen Ashok Bhalotra 
(Kuiper Compagnons) en Adriaan Geuze (West 8) ‘Een wereld van verschil’ gedoopt. 
Het thema ‘Een wereld van verschil’ is bij de start in 1998 vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie 
Vathorst. Het uitgangspunt was om van Vathorst een stadsdeel te maken met een eigen identiteit op 
basis van verscheidenheid. Die verscheidenheid komt niet alleen tot uiting in verschillende 
bouwstijlen, maar ook in diverse stedenbouwkundige woon- en werkgebieden. 
Bron: https://www.vathorst.nl/wonen/wijken/vathorst-algemeen/ 

Nieuwland
Nieuwland is een Vinex-wijk, gebouwd in het buitengebied van de voormalige gemeente Hoogland. 
Het bouwkundig concept van Nieuwland is gebaseerd op duurzame stedelijke ontwikkeling, 
hoogwaardigheid en milieuvriendelijkheid. De bouw begon in 1995 en eind 2001 werd het gebied 
met ruim 4500 woningen opgeleverd. De wijk Nieuwland is rijk aan water en is omringd door een 
(geluids-)wal, gemaakt van afgekeurde bakstenen. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwland_(Amersfoort) 
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Hoogland
Het dorp Hoogland maakt sinds de annexatie in 1974 deel uit van de gemeente Amersfoort. Door de 
grote saamhorigheid, traditionele gewoonten en agrarische roots is het dorpskarakter echter 
grotendeels bewaard gebleven.  Aan de noord- en oostkant van het dorp heeft het buitengebied 
plaats moeten maken voor de Amersfoortse nieuwbouwwijken Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek 
en Nieuwland. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogland_(Nederland) 

Kattenbroek
Kattenbroek is een wijk die begin jaren ‘90 werd gebouwd. De naam komt van de boerderij 
Kattenbroek, die nog te vinden is aan het eind van de Pottenbakkerlaan. Ook deze wijk is gebouwd 
op grond die voorheen bij de gemeente Hoogland hoorde. De voornaamste stedenbouwkundig 
ontwerper was Ashok Bhalotra. Hij wilde een gezonde, veilige en vrolijke omgeving creëren, waar 
mensen zich thuis voelen en kriebels krijgen om te dromen.  
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kattenbroek 

Park Schothorst
De ontstaansgeschiedenis van Park Schothorst gaat zeker 12.000 jaar terug. De laatste ijstijd liep ten 
einde. Er waren koude perioden, waarin weinig of geen plantengroei mogelijk was. Tijdens zo’n 
koude periode kreeg de wind vat op de kale bodem van fijn zand. Op de plaatsen waar nog 
plantengroei mogelijk was werd het zand vastgehouden, zodat zich er lage duinen vormden, 
afgewisseld met valleien. Later zijn de valleien in dit duinlandschap door de wind opgevuld met 
zand. Wegstromend dooiwater veranderde de laagten in beekdalen met snelstromend water. Later 
ontstonden in de laagten moerassen en op de hogere gedeelten bossen. Vanaf de middeleeuwen 
werd dit landschap door de mens ontgonnen. Waar nu het huis Schothorst staat, was vroeger een 
boerderij. Pas in de 18de of 19de eeuw werd het een ‘heerlijkheid’.  In 1974 kocht de Gemeente 
Amersfoort de grond aan. 20 ha werd met huizen bebouwd, 20 ha werd sport- en recreatieterrein en 
20 ha bleef zoals het was: het huidige ‘Landgoed Schothorst’.
Bron: https://hetgroenehuisamersfoort.nl/landgoed-schothorst 

Jazzbuurt
De Jazzbuurt dankt zijn naam aan het feit dat de straten in deze wijk vrijwel allemaal genoemd zijn 
naar bekende jazzmusici. De buurt is gebouwd in 1989. Het stedenbouwkundig plan en de 458 
woningen in deze wijk zijn ontwikkeld door de architect Herman Hertzberger. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Gein_(Amersfoort) 
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