
(Middel)lange wandeling Langs de Beek

De oorsprong van Amersfoort ligt daar waar de Heijligenbergerbeek en de Barneveldse Beek 
samenvloeien en de Eem vormen. Deze wandeling volgt de Barneveldse Beek de stad uit van 
de Koppelpoort tot landgoed Stoutenburg.

Het water langs Plantsoen Noord en – Oost heet ‘Beek’. Al wordt het water van de Barneveldse 
Beek tegenwoordig voornamelijk afgevoerd via het Valleikanaal, toch is dit waarschijnlijk een oude 
loop van deze beek. Ook de Flierbeek langs de Willem III-wijk maakte oorspronkelijk deel uit van 
de Barneveldse Beek. Buiten de stad passeren we de Hoevelakense Beek en de Esvelderbeek, die 
beide in de Barneveldse Beek uitstromen.

Lengte van de wandeling: 13 km

Startpunt: Centraal Station (achterzijde)

Eindpunt: Station Hoevelaken

Openbaar vervoer 
Er vertrekt vier keer per uur een trein van station Hoevelaken naar het Centraal Station: x:11, x:25, 
x:41 en x:55 uur. Reistijd 6 minuten.

Horeca
Diverse gelegenheden op/nabij het Centraal Station.
Na ca. 7 km Landwinkel De Kopermolen, Hessenweg 2, Stoutenburg, T. (033) 4940305 
Na ruim 10 km: Theehuis bij de pluktuin Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 6, Stoutenburg, T. (033) 
2535615 (open vanaf 1 mei)

Routebeschrijving
Verlaat het Centraal Station aan de achterzijde en ga RA, Piet Mondriaanlaan. Volg deze tot de 
rotonde (De Nieuwe Poort). Steek deze over en ga de trap op naar het Eemplein. Ga rechtdoor tot de 
Eem. Sla RA, ga onder de spoorlijn door naar de Koppelpoort. Sla meteen na de Koppelpoort LA, 
voetgangersbrug. Ga RD, Plantsoen Noord. Volg het pad door het Plantsoen ca. 1 km, tot voorbij De 
Kamp. Sla LA over een bolle brug naar de Flierbeeksingel. Sla RA en steek de Stadsring over. 

Ga RD, Hoefsmiderf. Volg dit pad langs de beek tot het eind bij het Van der Glashof (eerst verhard, 
later onverhard). Ga hier LA over de brug en RA, fietspad. RD J.P. Sweelinckstraat. Sla op kruising 
RA, Randenbroekerweg. Sla LA, Euterpeplein. Steek bij de zebra over en sla LA langs het 
middengedeelte van het plein. Steek de Ringweg Randenbroek over en ga RD. Houd links aan 
(Donizettipad) naar voetgangersbrug over het Valleikanaal.

Sla LA en volg het kanaal naar de brug over de Barneveldsebeek. Ga RD onder de Undineflat door, 
passeer de parkeerplaats en ga RA, Undinestraat. Sla aan het eind LA, Parelvisserspad. Steek de 
Operaweg over en loop RD over gras. Ga – uitgekomen bij een bruggetje over de beek – LA en volg 
dit kronkelige pad. Ga waar de verharding eindigt RD over gras. Ga bij een speeltuintje LA en weer 
RA. Volg een olifantenpaadje door het gras naar de Hogeweg.  Sla RA, fietspad langs de Hogeweg. 
Kruis de op- en afrit van de A28, loop onder de snelweg door en kruis de volgende op- en afrit. Volg 
de Hogeweg nog ca. 200 m via het pad aan de rechterkant van de weg en sla dan RA, Bloeidaalpad. 

Volg dit pad met een bocht naar links. Sla na de brug RA Kopermolenpad. Sla vlak voor de 
Barneveldseweg LA, breed onverhard pad. (Voor bezoek aan de Kopermolen vlak voor de bocht 
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schuin RA naar de weg en over de brug.) Volg vanaf hier de markering van het Stoutenburgerpad tot 
voorbij de Stoutenburgerlaan (ca. 4 km).   

Ga waar het Stoutenburgerpad naar rechts over de brug gaat RD langs de beek. Neem na ca. 250 m 
het eerste pad LA. Sla voor de boerderij LA. Steek de Stoutenburgerlaan over en volg deze RA. Na 
ruim 1 km ben je op Station Hoevelaken.

Achtergrondinformatie
Koppelpoort
De Koppelpoort, onderdeel van de tweede stadsmuur (1380-1451), kwam gereed in 1427. Het is een 
gecombineerde land- en waterpoort. Toen omstreeks 1840 alle verdedigingswerken werden 
afgebroken, dreigde ook de Koppelpoort te verdwijnen. Maar de poort bleef gespaard en werd in 
1886 gerestaureerd. Ruim honderd jaar later, 1996-1998, is de poort opnieuw gerestaureerd, waarbij 
bijzondere muurplanten zijn behouden. Hiermee won Amersfoort de Europa Nostra Award, een 
belangrijke restauratieprijs.
Bron: https://www.amersfoortopdekaart.nl 

Plantsoen
De oude stadswallen rond het centrum zijn omstreeks 1840 veranderd in wandelparken in Engelse 
landschapsstijl. De wallen hadden hun verdedigingsfunctie verloren, raakten in verval en werden 
vervolgens afgebroken. De architecten Van Lunteren en Zocher tekenden voor het ontwerp. De 
Engelse landschapsstijl kenmerkt zich door glooiend terrein met bochtige paden, zodat je steeds een 
ander uitzicht hebt. Er wordt veel gebruik gemaakt van licht en donker, open en dicht. 
Bron: https://www.ivn.nl 

Barneveldse Beek
De Barneveldse Beek onstspringt aan de rand van de Veluwe in de buurt van de Harskamp.  Hij 
zorgt voor de ontwatering van het middengedeelte van de Gelderse Vallei.
Er komt veel verschillende waterloopjes in uit, zoals de Hoevelakense Beek, de Esvelderbeek en de 
Valkse Beek. In Amersfoort stroomt de beek uit in het Valleikanaal.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Barneveldse_Beek 

Bloeidaal
In 2007 heeft het Utrechts Landschap in Bloeidaal de weilanden en akkers heringericht en sindsdien 
ontwikkelt de ruige natuur zich er snel. Het gaat steeds meer lijken op de oorspronkelijke natuur in 
de Gelderse Vallei: bloemrijke hooilanden, wuivende rietlanden, bruisende beken en zompige 
moerassen. Al direct na de herinrichting trok Bloeidaal veel vogels aan: de blauwborst, karekiet en 
rietzanger,  ijsvogel, tureluur en wintertaling komen er voor.

Stoutenburg
In 1259 bouwde Walter van Amersfoort een kasteel op het landgoed Stoutenburg. Dat werd in de 
16de eeuw gesloopt en later weer vervangen door een nieuw landhuis. Het huidige gebouw staat op 
een andere plaats dan het oorspronkelijke. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Stoutenburg 

Op het landgoed staan een paar bijzondere, zeer oude zomereiken. Ze worden Adam en Eva 
genoemd en hebben een stamomvang van ruim zes, respectievelijk vijf meter.
Bron: https://www.monumentaltrees.com/nl/nld/utrecht/leusden/8107_stoutenburgerlaan/ 
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