
Lange wandeling ‘Oorlogspad’

Ook in vredestijd is de oorlog – welke dan ook – nooit ver weg. Zeker niet in Amersfoort. Deze 
wandeling voert langs het Belgenmonument (eerste wereldoorlog), Kamp Amersfoort (tweede 
wereldoorlog) en verscheidene militaire oefenterreinen en kazernes.  En toch is het een vredige 
wandeling door het bos en langs de statige lanen van de stad. 

[nog niet in Powerverband gelopen]



Start- en eindpunt: Station Amersfoort Centraal

Lengte van de wandeling: 16 km

Horeca: diverse gelegenheden bij Station Amersfoort
Na ca 10 km: Eethuis De Stoeterij, Amersfoortsestraat 91a, 3769 AH  Soesterberg, 
T. 033-4633175;  https://www.eethuisdestoeterij.nl 

Routebeschrijving
Sla RA (komend uit het station), langs het busstation. Houd rechts aan, loop langs de opstelplaats van 
de bussen. Ga bij de voetgangersbrug naar de sporen LA, steek de Barchman Wuytierslaan over en ga 
RD de Heinsiuslaan in. Sla aan het eind LA, Van Limburg Stierumlaan. Steek het Limvioveld 
(natuurspeelplaats) recht over en ga RA, bospad. Volg dit pad met een bocht naar rechts tot de 
tennisbanen. Ga schuin RD, smal pad tussen tennisbanen en veld en volg dit pad LA tot het uitkomt op 
de Kappeyne van de Copellolaan. Steek de Mr. Th. Van Heemskerklaan over en ga schuin LA een 
bospad in. Steek aan het eind de Cort van der Lindenlaan over en ga RD, Ruys de Beerenbroucklaan. 
Sla aan het eind RA, Treublaan. Steek de Prins Frederik Hendriklaan over en ga RD de Prins Willem 
Alexanderlaan in. Neem de eerste straat RA, Prins Constantijnlaan. Ga op het volgende kruispunt RA, 
Belgenlaan en neem het voetpad dat parallel loopt. Bezoek het Belgenmonument.

Verlaat het Belgenmonument via een verhard pad dat vanaf het voorplein naar het Zuidwesten loopt en 
houd na een paar meter links aan, bospad dat afdaalt naar de Utrechtseweg. Steek de Utrechtseweg 
over via het zebrapad en ga RD, Stichtse Rotonde. Sla LA de Doctor Jan Pieter Heijelaan in en neem 
het derde bospad RA. Steek een verhard fietspad (Sint Eustatiuspad) over, en de Surinamelaan ook. 
Houd op splitsingen rechts aan. Steek de Curaçaolaan schuin naar links over en vervolg het paadje nog 

https://www.eethuisdestoeterij.nl/


even. Loop voorlangs een flatgebouw en ga dan LA naar de Arubalaan. Steek over en ga naar links. 
Sla na ca. 30 m. RA de Balistraat in. Aan het eind RA en onder de Rondweg Zuid door. 

Volg het fietspad naar rechts, steek de afrit van de Rondweg over. Ga RD, Laan 1914. Steek de laan 
over waar het voetpad ophoudt en ga aan de overkant RD. Na ca. 300 m. LA, Loes van Overeemlaan 
(bij bordje dat verwijst naar het Verzetsmonument). Neem na de entree van het Kamp Amersfoort het 
eerste pad RA, volg dat met een bocht naar links en sla RA, Schietbaan, met aan het eind de ‘Stenen 
Man’. Ga naast het monument RA de trap op en sla twee keer LA. Neem voor het golfterrein het pad 
naar rechts, verlaat het terrein van Kamp Amersfoort (hekje), volg het pad met een bocht naar links en 
sla dan RA. 

Sla aan het eind van het pad voor een witte villa LA. Aan het eind RA en dit pad volgen tot het 
uitkomt op de Hoge Kleyweg. Waar de verharde weg naar links gaat RD onverhard pad langs het 
golfterrein. Na ca. 1 km op een kruispunt van zandwegen RA langs afrastering. Ga, waar links twee 
slagbomen zijn schuin linksaf. Volg dit pad met een bocht naar links. Ga na een breed zijpad naar 
rechts nog even verder en dan schuin RA. Aan het eind LA, breed pad, maar al snel weer RA, smal 
bospad. Volg dit pad, ga RD over de hei, langs een omheind terrein. Blijf het pad volgen als het rechts 
afbuigt langs de omheining en daarna weer naar links gaat. Aan het eind RA voetpad langs de Laan 
Blussé van Oud Alblas naar de Amersfoortsestraat. 

Volg de Amersfoortsestraat – overgaand in de Utrechtseweg – ca. 1 km tot de toegang tot het terrein 
van Zon en Schild (GGZ Centraal). NB deze toegang is in het weekend gesloten. Loop een paar meter 
in de richting van gebouw Hebron en houd dan schuin links aan. Sla na ca. 50 m. LA en passeer een 
laag gebouw aan je rechterhand. Ga aan het eind schuin RA, voetpad. Kruis een asfaltweggetje en ga 
een paar meter verder LA, richting kerk. Sla voor de kerk RA, kruis een weg en ga RD met een groot 
gebouw (‘De Brink’) aan je linkerhand. Ga achter het gebouw aan het eind van de afrastering LA, 
geasfalteerd pad. Neem ter hoogte van een laag gebouw rechts een klinkerpad RA. Dit pad maakt een 
bocht naar rechts. Steek een weg over en vervolg het pad tot ‘King Arthur groep’. Sla hier RA, brede 
asfaltweg. Sla waar de weg een bocht naar rechts maakt LA, bospad, gemarkeerd met een oranje 
paalkop. Ga RA op het eerste kruispunt van bospaden en volg de blauwe paaltjes, verderop langs de 
afrastering van het terrein. Volg de afrastering LA tot een toegangsweg. Ga hier even LA en meteen 
RA over asfalt. Neem na ca. 150 m een onverhard pad naar een poort in de afrastering. Sla dan LA, 
zandpad dat terugvoert naar de Utrechtseweg. 

Sla RA op het voetpad langs de Utrechtseweg en steek 200 m verder over bij de verkeerslichten. Volg 
de weg verder naar de Stichtse Rotonde, houd links aan en blijf het voetpad volgen op enige afstand 
van de Daam Fockemalaan. Ga bij de verkeerslichten LA, Aletta Jacobslaan. Volg deze laan tot het 
eind. Ga RA, de Barchman Wuytierslaan. Steek de Daam Fockemalaan over en sla RA. Sla na ca. 40 
m LA Mr. Th. Van Heemskerklaan. Neem de eerste laan LA Borgesiuslaan en daarna de eerste laan 
RA, de Schaepmanlaan. Ga aan het eind LA, de Pieter Jelles Troelstralaan. Sla aan het eind RA, de 
Groen van Prinstererlaan. Aan het eind LA, Van Hogendorplaan. Steek de Barchman Wuytierslaan 
over en ga RA terug naar het station.

Achtergrondinformatie

Belgenmonument
Het Belgenmonument herinnert aan de internering van Belgische militairen in Nederland tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Het is door die militairen zelf gebouwd als werkverschaffings- en leerproject. 
In 1914 vluchtten talloze Belgen naar het neutrale Nederland onder wie ruim 30.000 militairen. Zij 
werden ondergebracht in kazernes en haastig uit de grond gestampte opvangkampen. Het monument 
werd gebouwd tussen 1917 en 1919.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgenmonument_(Amersfoort) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgenmonument_(Amersfoort)


Kamp Amersfoort
Nationaal Monument Kamp Amersfoort, op de grens van Leusden en Amersfoort, is een van de drie 
bekendste Nederlandse herinneringscentra. In de periode 1941 tot 1945 hebben ongeveer 45.000 veelal 
politieke gevangenen voor korte of langere tijd vastgezeten in dit doorgangs- tevens strafkamp dat 
onder direct bevel stond van de SS. Velen vonden er de dood.
Bron: https://www.kampamersfoort.nl/ 

Amersfoort als garnizoensstad
Rond 1870 werd Amersfoort als garnizoensstad aangewezen, mede vanwege de centrale ligging aan 
spoorwegen en nabij heideterreinen die als oefenterrein konden dienen. In de Vestingwet van 1874 
kreeg de stad een militaire hoofdrol doordat de focus van de landsverdediging lag op de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, met de Grebbelinie als voorpost. Er werden grote kazernes gebouwd: in 1883 
aan de Heiligenbergerweg de Willem III Kazerne voor de artillerie en cavalerie met paardenstallen aan 
de Beestenmarkt en in 1889 aan de Leusderweg de Juliana van Stolbergkazerne voor de infanterie. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Amersfoort 

Deze wandeling brengt je in de buurt van diverse kazernes en militaire oefenterreinen, zoals 
 De Dumoulinkazerne (https://nl.wikipedia.org/wiki/Du_Moulinkazerne )
 De SM Scheickkazerne (https://www.defensie.nl/organisatie/landmacht/eenheden/oocl/eod)
 De Bernhardkazerne (http://www.cavaleriemuseum.nl/bezoek/Bernhardkazerne.html)
 De Leusderheide (https://nl.wikipedia.org/wiki/Leusderheide) 
 De Vlasakkers (https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Vlasakkers) 
 De Stompert (https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Stompert)

Weg der Wegen
Rond 1650 ontwierp de grote Amersfoortse bouwmeester Jacob van Campen een weg die Amersfoort 
en Utrecht met elkaar verbond – dwars door de onherbergzame heidevelden en bossen van de 
Utrechtse Heuvelrug. Naar de classicistische ideeën van zijn tijd was de weg kaarsrecht en heel breed. 
Hij bestaat nog steeds en heet nu Utrechtseweg (in Amersfoort) Amersfoortsestraat (in Soesterberg) en 
Amersfoortseweg (in Zeist en De Bilt). Een deel van het gedicht dat de Amersfoorter Everhard 
Meyster over de weg schreef is te lezen onder het Ecoduct ‘Boele Staal’.
Bron: https://weghderweegen.nl/wist-u-dat/ 
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