Stadswandeling
Amersfoort
Lengte: 3,0 km
Startpunt: Amersfoortse kei
Eindpunt: Spuiboulevard 99
Duur: 100 minuten

Eindoordeel wandeling,
horecagelegenheid en
mindervalidentoilet:

6

Er kan zoveel meer dan je denkt

Deze wandeling voert langs de mooiste plekjes van Dordrecht; Hollands oudste stad. Een
uitgebreidere beschrijving van de bezienswaardigheden langs deze route is via de VVV
verkrijgbaar. Let op: Onze testers kwamen geregeld situaties tegen die uitdagend zijn voor
een rolstoel. Deze zijn in de beschrijving gemarkeerd.

Bezienswaardigheden langs de route:
1.

De wandeling start bij de Amersfoortse Kei, op de hoek van de Stadsring/Arnhemse
straat. Jonkheer Everhard Meyster ontdekte de 7.157 kilo zware zwerfkei op de
Leusderheide en wedde met vrienden dat hij genoeg mensen kon optrommelen om
het gesteente binnen de stadsmuren te slepen. Onder groot enthousiasme en met
behulp van veel bier en verse krakelingen klaarden 400 Amersfoorters de klus.
Omdat het eigenlijk allemaal een grote grap was van de jonkheer, werd de stad er
vervolgens om uitgelachen en bespot. Uit gêne begroeven de 'keitrekkers' de
Amersfoortse Kei op de Varkensmarkt en ze groeven hem pas in 1903 weer op. Toen
de stad eenmaal over de schaamte heen was, werd de kei tentoongesteld als hun
symbool van trots.

2.

Volg het pad door het park, steek de Kleine Haag recht over en vervolg de route door
het park naar de Monnikendam. Deze poort bestaat uit twee ronde muurtorens, die
zijn verbonden door een boog. De waterdoorgang onder de boog kon worden
afgesloten door een hek. In de waterpoort is nu een restaurant gevestigd, in een
uitbouw (2006) van architect B. Dillen. Het dak van de uitbreiding is onderdeel van
het plantsoen gemaakt.

3.

Steek de Monnikendam over en volg het pad, sla linksaf naar Heerestraat. Deze gaat
over in Schoutensteeg, sla rechtsaf naar Muurhuizen. Je waant je hier in de
middeleeuwen. Toen de stad zich als gevolg van de economische bloei in 1380 begon
uit te breiden, moest er een nieuwe stadsmuur gebouwd worden. De oude muur
werd afgebroken en vanaf ongeveer 1500 werden er huizen gebouwd met het
materiaal van de oude muur. Doordat de constructie van deze huizen plaats heeft
gevonden in verschillende perioden is er een grote diversiteit aan vormen ontstaan.
Bekende gebouwen in de Muurhuizen zijn o.a. :
- Museum Flehite is gevestigd in drie laat-middeleeuwse muurhuizen, gebouwd
omstreeks 1540.
- Nieuwenburgh: dit pand op nummer 5-7, heeft een gevelsteen uit 1645, die het
huis afbeeldt zoals het er toen moet hebben uitgezien.
- De Bollenburgh: het huis waar de in Amersfoort geboren landsadvocaat Johan van
Oldenbarnevelt (1547-1619) zijn jeugd heeft doorgebracht.
- Het Secretarishuisje: het huis op nr. 109 dat zijn naam ontleent aan stadssecretaris
Mr. Jan Both Hendriksen, die het pand in 1776 ingrijpend liet verbouwen.

4.

Aan het eind van Muurhuizen staat op de hoek de Kamperbinnenpoort. De
landpoort staat aan de noordzijde van de binnenstad tussen de Langestraat en de
Kamp en behoort tot de eerste stadsmuur van Amersfoort. Het is één van de laatste
overblijfselen van deze eerste stadsmuur, waarvan de structuur grotendeels nog te
zien is in de Muurhuizen, waar de poort aan vast gebouwd is. De naam
Kamperbinnenpoort is afgeleid van de Kamp (weide), de naam van het gebied tussen
de eerste en tweede stadsmuur aan de noordzijde van de binnenstad. Na de bouw
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van de Kamperbuitenpoort, die gebouwd is in de tweede stadsmuur, kreeg de poort
zijn tegenwoordige naam
5.

Sla linksaf naar de Langestraat. De Langestraat is (de naam zegt het al) de langste
winkelstraat van Amersfoort met een diversiteit aan winkels. De Langestraat loopt
van de Varkensmartk tot aan de Kamp.

6.

Ga rechtsaf naar Zevenhuizen tot aan de Hof. De Hof, één van de pleinen in de
binnenstad, wordt gedomineerd door de monumentale Sint Joriskerk. De basis
ervan is een hofkapel uit 1200, waarvan nog de romaanse toren resteert. Rond 1300
maakt de kapel plaats voor een gotische kruiskerk. Tussen 1375-1450 wordt deze
uitgebreid met een hallenkoor en een middenkoor. Al vrij snel daarna volgen
opnieuw vergrotingen. Het pronkstuk van de kerk is het doksaal van natuursteen van
omstreeks 1480, dat het koorgedeelte afscheidt van de kerk. Er is buitengewoon
veel te zien in deze prachtige kerk, die elke zondag in gebruik is voor kerkdiensten en
op de andere dagen van de week verhuurd wordt voor concerten, congressen,
recepties en dergelijke.

7.

De Hof is het grootste plein in de Amersfoortse binnenstad. Aan het plein zijn
verschillende cafés en restaurants. Op de Hof is elke vrijdag en zaterdag markt. De
naam de Hof gaat terug op de middeleeuwse bisschoppelijke hof die gelegen was op
een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug waar de rivier de Eem aan de oostkant met
een bocht omheen stroomde. Deze bisschopshof wordt voor het eerst genoemd in
1203, in een bisschoppelijke oorkonde waaruit blijkt dat de hof in 1196 al bestond. In
het midden van het plein is de Stadsbron te vinden. In de fontein is een bronzen
gezicht te zien dat water spuit uit zijn mond. Er zijn verhalen van een draak die onder
de bron heeft gezeten of nog zit. Van oorsprong is deze fontein een 15de-eeuwse
waterbron.

8/9. Verlaat Marktplein de Hof via Haversteeg en steek de Krommesteeg schuin over naar
Torengang. Steek het water over en ga rechtsaf naar Langegracht. Ga links naar
Zwanenhalssteeg en vervolgens schuin over naar Lieve Vrouwenkerkhof. Aan de
voet van de Onze Lieve Vrouwetoren vind je het Lieve Vrouwekerkhof, in de
volksmond het Lieve Vrouweplein. Dit plein is het historisch en cultureel toeristisch
hoofdkwartier van de binnenstad van Amersfoort met een groot aanbod van
toeristische activiteiten zoals de torenbeklimmingen, het beginpunt van de
stadswandelingen, de bloemen- en snuffelmarkten, Theater De Lieve Vrouw, VVV
Amersfoort en de verschillende kroegjes en sfeervolle restaurants.
10.

Er zijn twee routes naar de Grote en Kleine Spui. Vervolg Live Vrouwenkerkhof naar
over het water en sla rechtsaf naar Westsingel. Sla linksaf naar Kleine Spui. Of ga
terug naar Langegracht en volg deze met het water aan de rechterhand. Ga rechtsaf
de brug over en links naar Nieuweweg. Vervolgens links naar Het Zand en rechtsaf
naar Kleine Spui. Aan het Kleine Spui nummer 18 is Bierbrouwerij de Drie Ringen
gevestigd en aan het Grote Spui nummer 11 zie je de Nederlandse Beiaardschool,
naast Mechelen de enige school ter wereld waar beiaardiers worden opgeleid..
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11.

De Koppelpoort is een stadspoort in Amersfoort. Het is een combinatie van een
land- en waterpoort. De poort stamt uit ca. 1400 en is deel van de tweede ommuring
van de stad. Vanaf de Koppelpoort is er aan de ene kant een mooi uitzicht richting de
stad, Museum Flehite en de Onze Lieve Vrouwetoren en andere kant op de
Eemhaven.

12.

Eemhaven Amersfoort is een moderne passantenhaven en dé nieuwe ‘ankerplaats’
voor de pleziervaart op de Randmeren en voor campers. Uniek gelegen aan de voet
van de eeuwenoude Koppelpoort is het een plek waar mensen genieten van de
sfeer, het water, de schepen en de vrolijke mensen.

De Eemhaven is het eindpunt van de wandeling. Via Kleine Spui, Westsingel en
Arnhemseweg voert de route terug naar de Amersfoortse Kei.

Rolstoelvriendelijke horecagelegenheden met toilet
Kade café (Eemplein 75, vlakbij de Eemhaven) is een goed rolstoeltoegankelijke
horecagelegenheid en beschikt aan de goed toegankelijk mindervalidentoilet.

Parkeergelegenheid
Q-Park Centrum Mondriaan ligt dichtbij de Amersfoortse Kei, het startpunt van de
wandeling. Deze parkeergarage beschikt over 4 mindervalidenparkeerplaatsen (betaald
parkeren).
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