
Middellange wandeling ‘Berg en dal’

Iedereen weet dat Amersfoort flinke hoogteverschillen kent. Op deze wandeling kom je kleine 
hellinkjes tegen, zoals in het Plantsoen, dat glooiend is aangelegd en iets grotere, zoals in Park 
Randenbroek. Maar we beklimmen ook de Amersfoortse Berg tot het hoogste punt, de Galgenberg. 

Lengte van de wandeling: 10 km waarvan ca. 35% onverhard.

Start- en eindpunt: bushalte De Amersfoortse Kei, Stadsring, Amersfoort

Openbaar vervoer
Amersfoort CS – Bushalte De Kei: bus 5, 6, 8, 17, 80, 82 en 102. Reistijd ca. 7 minuten.

Horeca
Verscheidene gelegenheden in de Arnhemsestraat en omgeving bij het start-/eindpunt.
Na 7,5 km: Bergpaviljoen, Utrechtseweg 180, 3818 ES Amersfoort. T.: (033) 461 50 00. 
https://www.bergpaviljoen.nl. Op werkdagen open vanaf 11 uur. 

Routebeschrijving
Neem vanaf de Amersfoortse Kei het pad door het Plantsoen-Zuid. Steek de Kleine Haag over en 
sla RA. Steek de Stadsring over en sla LA, Stadsring. Ga RD, Sint Ansfridusstraat. Ga RD, brug 
over de Heiligenbergerbeek. Sla na de beek RA, fiets-/voetpad. Houd rechts aan bij een 
waterkunstwerk en sla RA langs de beek, Zwaanstraat. Steek aan het eind de Bisschopsweg over en 
ga RD, Park Randenbroek.

Ga in het park op de eerste kruising RD en houd op de volgende splitsing links aan. Negeer het 
eerste pad naar links en sla daarna LA, trap op. Ga op de top van de heuvel LA weer naar beneden. 
Aan het eind RA. Op de verharde weg schuin RD. Na ca. 10 m LA via zigzaghekje. Op kruispunt 
tegenover brug RA. Op de verharde weg LA. Tegenover het laatste gebouw (huisnummer 121) RA. 
Aan het eind tegenover een trap LA, verharde weg. Volg deze weg naar links voor het Huis 
Randenbroek langs. Steek de Heiligenbergerbeek over en ga LA, voetpad langs de beek.

Steek de Gasthuislaan over en volg het pad langs de beek nog 600 m tot de derde brug. Sla RA 
langs het fietspad. Sla aan het eind RA, Dorresteinsesteeg. Aan het eind LA, Dorresteinseweg. Sla 
na de school RA, Saffierweg. Ga aan het eind RA, Diamantweg en neem dan de eerste weg LA 
Smaragdweg, overgaand in fietspad. Steek het spoor over en loop over het gras naar rechts, richting 
stoplicht. Steek de weg over en ga RD, Arnhemseweg-Zuid. Sla na ca. tien meter LA, 
Zandbergenlaan.

Volg de Zandbergenlaan ca. 450 m en sla op het kruispunt LA, breed halfverhard pad. Negeer het 
eerste pad na de tennisvelden en sla even verder tegenover een hek scherp RA, onverhard pad. 
Kruis een fietspad en ga RD. Ga op een kruispunt waar de laatste dikke boom staat RA. Sla aan het 
eind LA. Ga RA op een kruispunt op een open plek. Sla na een wit hek LA, Vening Meineszstraat. 
Neem na ca. 50 m het voetpad RA. Aan het eind LA, fietspad langs de Leusderweg. Steek vlak 
voorbij de poort van Nimmerdor over en ga LA. Sla RA, Madoerastraat. Houd verderop links aan, 
Ceramstraat. Steek aan het eind de Kapelweg over en ga LA. Sla RA langs de laatste flat 
(huisnummer 181) en neem aan het eind van de verharding van een paar treden het voetpad RD.

Steek de Curaçaolaan en de Surinamelaan over en blijf steeds het onverharde pad door het bos 
omhoog volgen. Steek het fietspad (Sint Eustatiuspad) over en ga weer RD. Aan het eind RA, 
Doctor Jan Pieter Heijelaan. Neem na ca. 75 m het bospad RA. Steek het eerste kruispunt van paden 
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recht over en sla op het volgende kruispunt LA. Ga op het volgende kruispunt schuin rechts en op 
een driesprong schuin links. Sla aan het eind LA langs een afrastering. Houd na een brug links aan. 
Aan het eind zie je links de Galgenberg en rechts de watertoren. Hier kun je RD als je het 
Bergpaviljoen wilt bezoeken. De route gaat RA. Sla vlak voor de Hugo de Grootlaan RA, parallel 
lopen onverhard pad. Houd op een splitsing rechts aan en sla op een kruising LA. Steek een fietspad 
over en sla daarna schuin LA.

Steek de Hugo de Grootlaan over, ga even naar rechts en dan LA, Jacob Catslaan. Neem de derde 
straat RA, Van Lenneplaan. Houd op een driesprong links aan, Van Marnixlaan. Ga aan het eind 
RA, Vondelplein. Steek de Kapelweg en de Van Campenstraat over en ga RA. Neem de tweede 
straat LA, Graaf Lodewijklaan. Neem na de kruising met de Graaf Willemlaan het voetpad langs de 
huizen RD. Ga RD, voetpad door het plantsoen van de voormalige Juliana van Stolbergkazerne. Ga 
aan het eind LA, Graaf Hendriklaan en aan het eind RA, fietspad. 

Sla LA, Charlotte de Bourbonlaan. Sla aan het eind RA, Appelweg. Sla RA, Westerstraat en na ca. 
50 m LA, smal voetpad. Aan het eind LA, Leenaert Nicasiusstraat. Aan het eind RA, Utrechtseweg. 
Passeer twee stoplichten (Kersenbaan en Bergstraat) en sla daarna RA, Zonnehof. Loop RD tussen 
het Boekhuis en het Rietveldpaviljoen naar de Arnhemseweg. Sla LA en steek de Stadsring over 
naar de Kei. 
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Achtergrondinformatie

De Amersfoortse Kei
De zwerfkei die op de hoek van de Arnhemsestraat en de Stadsring op een sokkel staat, herinnert 
aan een verhaal, waaraan Amersfoort de naam Keistad te danken heeft en de Amersfoorters de 
geuzennaam Keientrekkers. 
Jonkheer Everard Meyster (1617-1679) wedde met zijn vrienden dat hij de Amersfoorters zo gek 
zou krijgen dat ze een zwerfkei die in de buurt van Soesterberg lag naar de stad zouden trekken. Op 
7 juni 1661 trokken 400 inwoners van Amersfoort de kei op een slee naar de Varkensmarkt. 
Toen ze inzagen dat ze zo stom waren geweest zich in te spannen voor iets dat volkomen zinloos 
was, begroeven ze de kei in 1672 op de Varkensmarkt. In 1903 werd de kei daar weer opgegraven 
en eerst aan de Utrechtsestraat en laten bij de Arnhemsestraat geplaatst. 
De Amersfoortse Kei weegt 7157 kg, heeft een hoogte van twee meter en een omtrek van 5,25 
meter. 
Bron: wikipedia

Het Plantsoen
De oude stadswallen rond het centrum van Amersfoort zijn omstreeks 1840 afgebroken en daarvoor 
in de plaats kwamen wandelparken in de Engelse landschapsstijl. Deze stijl kenmerkt zich door 
glooiend terrein met bochtige paden, zodat je al wandelend steeds een ander uitzicht hebt. Er is in 
de aanleg en beplanting veel gebruik gemaakt van licht en donker, open en dicht. 
Bron: www.ivn.nl/afdeling/amersfoort/zocherplantsoen

De Heiligenbergerbeek
De Heiligenbergerbeek is de benedenloop van de Lunterse beek. Door het graven van het 
Valleikanaal (1935-’39) is deze benedenloop afgesneden van de bovenloop. De beek voert 
kwelwater af uit de omgeving van Woudenberg en vormt een ecologische verbindingszone tussen 
de landgoederen De Boom, Lockhorst, Heiligenberg en Randenbroek. 
Bron: wikipedia

Landgoed Randenbroek

Randenbroek is een van oorsprong middeleeuws landgoed. De heuvels in Park Randenbroek zijn 
rivierduinen die hier zo'n 10.000 jaar geleden na de laatste ijstijd zijn ontstaan. De  
Heiligenbergerbeek sleep in die tijd een lage bedding uit waardoor de hogere oeverlanden 
uitdroogden. De wind liet het zand vervolgens opstuiven tot heuvels. De hoogste heuvel in het park 
is 11.7 m hoog.
Tussen 1605 en 1660 was het huis in bezit van de familie Van Campen. In 1626 erfde de bekende 
architect en schilder Jacob van Campen het huis. 
Hendrik van Lunteren ontwierp in de eerste helft van de 19e eeuw het park opnieuw volgens de 
Engelse Landschapsstijl. 
Er zijn vijf panden binnen het park, waarvan de duiventoren een bronsgieterij huisvest, het 
koetshuis een poppentheater en de oranjerie het atelier van een beeldhouwer. 
Park Randenbroek telt zeker vijfendertig soorten bomen en struiken, vijftig soorten planten en door 
het jaar heen zijn er vijfendertig soorten vogels en zes soorten vleermuizen te zien.
De Heiligenbergerbeek langs Park Randenbroek voorziet de stad van vers water. Met dat water en 
de beekoevers dringt ook de natuur via het Heiligenbergerbeekdal tot diep in de stad door. 
Bron: wikipedia

Nimmerdor
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Het landgoed Nimmerdor werd in de zeventiende eeuw aangelegd in opdracht van jonkheer Everard 
Meyster. De tuinen kregen een aanleg in de formele, geometrische stijl die toen in de mode was, en 
ze werden beplant met altijd-groene heesters, vandaar de naam. In de negentiende eeuw werd het 
landgoed herontworpen in de Engelse landschapsstijl.
In de jaren ‘80 besloot de gemeente Amersfoort tot aankoop van vrijwel het gehele landgoed, op 
één hectare rond Huize Nimmerdor na. De gemeente wilde in het gebied woningen bouwen, maar 
een bewonerscomité verzette zich daar met succes tegen. Tegenwoordig is het gebied grotendeels 
bestemd voor natuur en recreatie. 
Bron: wikipedia

Klein Zwitserland
Klein Zwitserland ligt op de zuidwestelijke flank van de Amersfoortse Berg, 40 meter boven NAP. 
Het natuurgebied maakt deel uit van de Utrechtse Heuvelrug. Begin dertiger jaren van de twintigste 
eeuw werd het gebied in het kader van de werkverschaffing ingericht als wandelgebied. 
Binnen het gebied bevindt zich het hoogste punt van Amersfoort, de Galgenberg. Hier stond op een 
hoogte van 44 meter boven NAP in vroeger tijden de galg opgesteld. De galg werd in 1770 
afgebroken. 
Bron: Wikipedia

Juliana van Stolbergkazerne
Amersfoort werd in de tweede helft van de 19e eeuw een belangrijke garnizoensstad. Ten bate van 
de infanterie startte in 1889 de bouw van de Juliana van Stolbergkazerne die in de 1892 zou bestaan 
uit vier bataljonsgebouwen, die drie zijden van een rechthoek vormden, de andere zijde werd 
gevormd door de Leusderweg. Het middenterrein was voor exercitie bedoeld. 
Defensie stootte de kazerne in 1979 af. Daarna werden er woningen gebouwd, waarbij de gevels 
van de oude bataljonsgebouwen werden gespaard. Het exercitieterrein werd een park met 
speelvelden.
Bron: http://www.jeoudekazernenu.nl
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