Fietsroute door het centrum van Amersfoort

Deze fietsroute laat u een groot deel van Amersfoort zien. U fietst onder andere door stadspark Schothorst,
door een deel van Hoogland, komt langs het bos van Birkhoven, maakt kennis met het Bergkwartier, bezoekt
het oude hartje van Amersfoort, wandelt langs de Heiligenbergerbeek, fietst door de wijken Dorrestein en het
Leusderkwartier.
Totale afstand: ongeveer 20 kilometer
1. U verlaat de parkeerplaats van ‘Berghotel Amersfoort’,
voorzichtig over en gaat linksaf (Utrechtseweg)
Het begin gaat makkelijk en snel, u daalt “de Berg” af naar het centrum. Bedenk echter dat het Berghotel
Amersfoort het meest hoog gelegen punt van Amersfoort is. Wat betekent dat er aan het eind van de route
ook weer flink geklommen zal moeten worden.
2. Blijf de Utrechtseweg volgen (rotonde rechtdoor, spoorwegovergang rechtdoor en ook op het kruispunt
rechtdoor) tot het einde van de weg. Aan het einde van de weg steekt u de Stadsring over en neemt het
fietspad linksaf (Stadsring)
3. Bij (of eigenlijk net voor) de volgende verkeerslichten rechtsaf (Molenstraat)
4. Aan het einde van de weg, voor de bolle brug, sla linksaf (Westsingel)
5. Nadat u ‘Museum Flehite Amersfoort’ gepasseerd bent (aan uw rechterhand) ziet u links 2 straatjes vlak na
elkaar (10 meter), u neemt hier de tweede weg links (Grote Spui)
Aan uw rechterhand Museum Flehite Amersfoort. Flehite was een Middeleeuwse gouw (district) in het
oostelijk deel van de provincie. De opgegraven objecten werden tentoongesteld: eerst in het stadhuis en
daarna aan de Breestraat. In de loop der jaren bouwde de vereniging haar collectie uit met archeologische
vondsten, kunstwerken en voorwerpen uit de 16de, 17de, 18de en 19de eeuw. De objecten werden
opgegraven, aangekocht of geschonken. Het museum werd uitgebreid met Breestraat 78, 80-82 en 76 en
kreeg in 1899 zijn markante entree aan de Westsingel. In 1975 werd de Stichting Museum Flehite opgericht
om de gebouwen en collectie te beheren. Vaste en tijdelijke exposities geven een beeld van de geschiedenis
van de stad en omgeving. Na een asbestsanering en verbouwing is het museum in 2009 met een geheel
nieuwe opstelling geopend.
6. U rijdt onder ‘De Koppelpoort’ door en gaat daarna rechtsaf (Grote Spui overgaand in
Schimmelpeninckstraat)
U hebt nu een prachtig uitzicht op de ‘Koppelpoort’. Deze gecombineerde water- en landpoort die onderdeel
uitmaakte van de tweede ommuring, dateert uit 1425. De waterpoort heeft nog het oorspronkelijke
takelmechaniek waarmee het balkenschot, nodig voor het afsluiten van de opening boven het water, op en
neer kan worden bewogen. De landpoort met het stadswapen aan de buitenkant, en ook het gedeelte aan de
overzijde van het Spui, zijn latere toevoegingen.
7. 1e weg links (Meridiaantunnel)
8. Blijf op de Meridiaan tot aan de verkeerslichten. Steek voorzichtig de Ringweg Koppel over. U rijdt nu de
Kattenbroekerweg op.

9. Rij de weg helemaal uit tot aan de T-splitsing. Sla linksaf de Elly Takmastraat in en daarna gelijk weer
rechtsaf de Ameliusweerd in.
10. Blijf de weg volgen. U ziet aan uw linkerhand een kabelbaan, hierna ziet u een bruggetje. Rij hier overheen.
U bent nu op de Nederhorst.
11. Sla rechtsaf tot aan de eerste fietskruising. Sla linksaf de Hoolesteeg in. U passeert rechts LTV Randenbroek
en daarna de voetbalvelden van de VVZA. (Voetbal Vereniging Zeehelden Amersfoort)
12. Bij de kruising slaat u linksaf. (het Enkeerpad) Aan de rechterkant ziet u de wijk Kattenbroek.
13. Bij de Duivensteeg slaat u linksaf en blijft u links aanhouden tot aan de Schothorsterlaan.
14. U gaat rechtsaf de Schothorsterlaan op. Aan de linker kant ziet u onder andere de atletiekbaan van Altis.
15. Aan het einde van de weg slaat u rechtsaf (Hamseweg).
16. Al vrij snel ziet u aan de linkerkant de van Boetselaerlaan sla deze straat in.
17. Sla linksaf het fietspad op. (let op; dit is een haakse bocht). U komt op de drukke Bunschoterstraat.
18. Fiets alsmaar rechtdoor. (de Bunschoterstraat loopt over in de Radiumweg)
19. U fietst de brug over. Op deze brug heeft u een prachtig uitzicht op de Eem en omgeving!
20. Bij het eerste verkeerslicht slaat u rechtsaf, de Nijverheidsweg Noord op. Vervolgens de eerste weg linksaf,
(Argonweg).
21. Bij de eerste kruising (Uraniumweg) niet helemaal rechtdoor
22. U komt op de Amsterdamseweg en slaat daar rechtsaf. Blijf de Amsterdamseweg volgen en ga de brug over
de spoorweg over.
23. Bij de Verkeerslichten de Barchman Wuytierslaan op. (richting Ziekenhuis Meander en het Dierenpark)
24. Volg de weg en sla vóór het Dierenpark Amersfoort bij ANWB Paal 21515 rechtsaf het fietspad op.
25. U bent nu in het bos van Birkhoven. Blijf het fietspad volgen tot paddenstoel 20735. Ga hier rechtdoor tot
paddenstoel 20676. Sla linksaf dit is de Zandlaan.
26. Blijf deze weg aanhouden met al zijn bochten. (de Zandlaan loopt over in de Oude Leusderweg)
27. Voor het spoor bij paddenstoel 20733 slaat u linksaf. (Monnickenbosweg) Blijf de weg volgen tot aan het
eind, de Barchman Wuytierslaan hier slaat u rechtsaf en gaat het spoor over.
28. De weg buigt naar links, maar u gaat schuin rechtsdoor de Aletta Jacobslaan in.
29. Blijf de weg volgen tot aan de Daam Fockemalaan. Steek de weg over en rij rechtdoor de Prins Frederiklaan
in.
30. Bij de eerste weg slaat u rechtsaf. (Prins Willem Alexanderlaan). Vervolgens de eerste weg weer rechts, de
Prins Constatijnlaan in. Daarna gelijk weer de eerste weg rechts de Belgenlaan in.

Het Belgenmonument is een monument op de Amersfoortse berg in Amersfoort. Het is door België
geschonken aan Nederland ter herinnering aan de internering van gevluchte militairen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Het is in omvang het grootste monument van Nederland.
31. Blijf de weg volgen tot aan de Utrechtseweg, sla hier linksaf.
Welkom terug!

