ADVERTORIAL

TIJD voor
Amersfoort

HET IS MISSCHIEN WEL EEN VAN DE MOOISTE STUKJES
SPOORWEG IN NEDERLAND; HET PUNT NET TEN NOORDEN
VAN HET STATION VAN AMERSFOORT WAAR DE TREIN DE
MAGNIFIEKE KOPPELPOORT OP SLECHTS TIENTALLEN
METERS PASSEERT. EEN VOORPROEFJE VAN EEN VAN DE
BEST BEWAARDE MIDDELEEUWSE BINNENSTEDEN IN ONS
LAND. ALS HISTORISCH MIDDELPUNT VAN NEDERLAND
HEEFT AMERSFOORT EEN GESCHIEDENIS DIE DUIZENDEN
JAREN TERUGGAAT; IETS WAT JE AL WANDELEND,
FIETSEND OF ZELFS SUPPEND DOOR DE GRACHTEN KUNT
ONTDEKKEN. MAAR WIST JE DAT DE STAD OOK EEN VAN
DE GROENSTE VAN EUROPA IS, VOL MET HIPPE HOTSPOTS
ZIT ÉN ELK JAAR INTO THE WOODS, EEN VAN DE VETSTE
FESTIVALS VAN DE BENELUX, ORGANISEERT? REIS MEE
NAAR AMERSFOORT!
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De Koppelpoort is het perfecte startpunt voor een wandeltocht door het oude centrum van Amersfoort. Wandelend
door de pittoreske kronkelstraatjes kom je al snel nog meer
middeleeuwse bouwwerken tegen; er zijn er maar liefst 300
bewaard gebleven. De Muurhuizen werden gebouwd met
stenen van de oude stadsmuur en bij het statige Huis Tinnenburg kun je de aanzetten van deze muur nog bewonderen.
Je oriënteren in de binnenstad is niet moeilijk; de laatmiddeleeuwse Onze-Lieve-Vrouwetoren piept altijd boven de
daken uit en is met 98 meter een van de hoogste kerktorens
van Nederland. Binnen in de toren kun je meer leren over de
stadsgeschiedenis en ontdekken waarom dit het Kadestraal
Middelpunt van Nederland is (onzelievevrouwetoren.nl).
Wil je de geschiedenis écht proeven, breng dan een bezoekje
aan stadsbrouwerij De Drie Ringen. In het historische pand
aan het Kleine Spui wordt de eeuwenoude bierbrouwerstraditie van de stad voortgezet en kun je alle geheimen leren van
het vloeibare goud. Een rondleiding eindigt uiteraard met
een lekker biertje aan de bar – de zachte en romige Vuurvogel
is een aanrader, gebrouwen naar een honderden jaren oud recept (dedrieringen.nl).
Verspreid over het centrum vind je nog veel meer gezellige cafés op pleinen vol terrasjes zoals de Hof, waar ook elke
vrijdag en zaterdag markt is, en de Groenmarkt, waar vaak
livemuziek te horen is bij de open muziektent. Op een van
de stadswandelingen met een gids van het Gilde Amersfoort
ontdek je nog veel meer mooie plekken in de binnenstad (gildeamersfoort.nl).

KIJK VOOR M EER INFORMAT IE

MONDRIAAN & MAESTRO VAN WITTEL

Schilder Piet Mondriaan, Amersfoorts beroemdste zoon,
werd geboren aan de Kortegracht 11 vlak bij de Monnikendam, nog zo’n mooie middeleeuwse stadspoort. Mondriaans
geboorteplek is tegenwoordig een museum: het Mondriaanhuis. In de tentoonstelling “De wereld van Piet Mondriaan”
reis je de schilder achterna. Je kunt zijn Parijse atelier binnenstappen, New York beleven door zijn ogen en in 3D zijn
artistieke zoektocht volgen die leidde tot het onvoltooide
meesterwerk de Victory Boogie Woogie (mondriaanhuis.nl).
Voor een tweede cultureel hoogtepunt moet je net buiten de
voormalige stadsmuren zijn. Tegenover de Koppelpoort ligt
het moderne culturele centrum Eemhuis waar je de Kunsthal KAdE kunt bezoeken. Hier is t/m 5 mei de tentoonstelling
Maestro Van Wittel te zien over de Hollandse meester Caspar
van Wittel, die in 17de eeuw beroemd werd in Italië, maar in
zijn thuisland én thuisstad Amersfoort bij velen onbekend
bleef (kunsthalkade.nl). 
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ADVERTORIAL
OP DE AGENDA

WANDELTOCHT:

27 april – Koningsdag
Koning Willem-Alexander
viert dit jaar met zijn familie
zijn verjaardag in Amersfoort!
koningsdagamersfoort.nl

FOTOROUTE

23-26 mei – Amersfoort Jazz
Vier dagen waanzinnig mooie
jazzmuziek van 350 artiesten uit
20 landen, op 18 locaties midden
in het historische centrum van
de stad.
amersfoortjazz.nl

VOLG DEZE
UITGESTIPPELDE
WANDELROUTE VAN TIJD
VOOR AMERSFOORT
OM PRACHTIGE FOTO’S
TE MAKEN VAN DE
HOOGTEPUNTEN IN DE
MEEST FOTOGENIEKE
STAD VAN NEDERLAND.

23-25 augustus – Spoffin
Tijdens de 10de editie van dit
uitbundige straattheaterfestival
worden de straten en pleinen
van de binnenstad omgetoverd
tot podia voor theater-, dans- en
circusacts.
spoffin.nl

Start: Hoek Stadsring/Arnhemsestraat
Einde: Eemhaven
Afstand: 2,6 kilometer

13-14 september – Into
the Woods
Dit intieme festival in
een sprookjesbos bij het
openluchttheater van
Amersfoort heeft de
afgelopen jaren de harten
van festivalbezoekers
uit heel Europa veroverd.
intothewoodsfestival.nl

DE NIEUWE STAD

Op een steenworp afstand van het Eemhuis vormt De Nieuwe Stad een van de hipste nieuwe hotspots van Amersfoort.
Urban cafés, restaurants en winkeltjes huizen tegenwoordig
in de industriële panden van de voormalige Prodentfabriek
aan de rivier de Eem. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, met 300 zonnepanelen op het dak van de oude fabriek
en gedeelde moestuinbakken die door zowel de ondernemers
als de bewoners worden verzorgd. Pal aan het water is het bij
stadsstrand Zandvoort aan de Eem op zonnige dagen goed
toeven in een van de kleurrijke ligstoelen (denieuwestad.nl).
Nog iets verder naar het westen vind je aan de Mijnbouwweg
een nieuwe generatie Amersfoortse bierbrouwers bij Rock
City Brewpub. De recentelijk geopende brouwerij/restaurant speelt mooi in op het combineren van speciaalbier en
goed eten. Uit de open keuken worden gerechten getoverd
die perfect passen bij de meer dan 20 Amersfoortse biertjes
op de tap. Geniet van twaalf uur langzaam gegaarde ribs of
een watertandend lekker broodje gerookte pulled pork in de
sfeervolle eetruimte, omringd door koperen bierketels (rockcitybrewpub.nl).

DE NATUUR IN

Heb je de lente in de bol, trek er dan op uit om de weelderige
natuur rondom de stad te ontdekken. In de Eemhaven kun
je een sloep huren om in een paar uur over de Eem richting
het noordwesten naar het Eemmeer te varen, dat de grens
vormt met Flevoland. Onderweg kun je eindeloos ver kijken
over het open en waterrijke veenweidegebied (aanhetroer.
nl). Ten zuiden van de stad vind je een heel ander tafereel;
hier strekt de bosrijke Utrechtse Heuvelrug zich uit. Huur
een fiets op het station en zet koers richting het zuidwesten,
waar je al snel omringd wordt door het groen. Na elke heuvel
wacht weer een ander panorama; stuifzandduinen worden
opgevolgd door bloeiende heidevelden en door hoge bomen
geflankeerde oprijlanen leiden naar imposante landgoederen
en kastelen. Eindig je fietstocht bij een van de vele terrasjes
in de binnenstad, waar je na een actieve dag een koud glas
Amersfoorts bier wel hebt verdiend!

KIJK VOOR M EER INFORMAT IE

Begin je wandeling op de
hoek van de Stadsring en
de Arnhemsestraat aan de
zuidwestelijke grens van
het oude stadscentrum.
Hier staat een op het eerste
gezicht onopvallende grote
kei op een sokkel, maar deze
grote zwerfsteen is de reden
dat Amersfoort ook wel de
“Keistad” wordt genoemd. Het
verhaal gaat dat een jonkheer
een aantal inwoners van
de stad zo gek kreeg om de
zwerfkei vanaf de Utrechtse
Heuvelrug helemaal naar de
stad te trekken. Hoewel ze
zich aanvankelijk schaamden
voor hun stommiteit, kreeg
de kei later een ereplaats
in de stad. Vanaf de jaren
70 werden er jaarlijks
Keistadfeesten georganiseerd
met cadeaustenen uit heel
Europa; deze zijn nog steeds in
het keienpark aan de Stadsring
te bewonderen.
Loop door in noordoostelijke
richting totdat je bij de
Monnikendam komt. Net als
de Koppelpoort werd deze
waterpoort in de Middeleeuwen
gebouwd als onderdeel van
de tweede stadsmuur van
Amersfoort. Er is tegenwoordig
een restaurant in het
rijksmonument gevestigd.
Wandel nog een stukje verder
door het plantsoen en sla
dan linksaf de Herenstraat
in en ga weer linksaf op de
Zuidsingel. Neem de brug bij
de Weeshuisgang naar de
Muurhuizen. Sla hier rechtsaf
om de historische huizen die
gebouwd zijn met stenen
van de eerste stadsmuur te
bewonderen. Je loopt bijna
gelijk tegen Huis Tinnenburg
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aan, waar je de aanzetten van
de oude stadsmuur nog kunt
bewonderen.
Volg Muurhuizen totdat
je bij de kruising met de
Langestraat komt. Hier
zie je aan je rechterzijde
de Kamperbinnenpoort.
Deze landpoort uit de 13de
eeuw is een van de weinige
overblijfselen van de eerste
stadsmuur. Sla linksaf de
Langestraat in, een levendige
winkelstraat. Sla bij Stadscafé
in den Grooten Slock rechtsaf;
even verderop ligt de Sint
Joriskerk, eveneens aan je
rechterhand. Je staat nu op
de Hof, het grootste plein van
de binnenstad. Steek de Hof
over en spot in het midden de
fontein, van oorsprong een
15de-eeuwse waterbron waar
volgens een legende nog steeds
een draak onder slaapt.
Loop via de Haversteeg,
de Torengang en de
Zwanenhalssteeg in
zuidwestelijke richting naar
het Lieve Vrouwekerkhof.
Kies een van de gezellige
terrasjes om je voeten even te
laten rusten en geniet van het
uitzicht op de indrukwekkende
Onze-Lieve-Vrouwetoren.
Oorspronkelijk hoorde de toren
bij een kerk, maar deze werd
na de Reformatie gebruikt als
opslagplaats voor buskruit
en door een ongeluk volledig
vernietigd door een ontploffing.
Vervolg je route en neem de
Lieve Vrouwestraat richting
het noorden. Loop via de
Langegracht, Nieuweweg en Het
Zand naar het Grote en Kleine
Spui. Hier is bierbrouwerij De
Drie Ringen gevestigd en heb je
een mooi zicht op de iconische
Koppelpoort. Wandel onder de
middeleeuwse poort door en
loop via het Grote Spui naar de
Smalle brug, de perfecte plek
voor een foto van hét icoon van
Amersfoort. ’s Avonds wordt de
poort prachtig verlicht. Wandel
tot slot via de Kleine Koppel
onder het spoor door langs de
Eem tot de Eemhaven, het
eindpunt van de fotoroute.
- Download de route op je mobiel
via tijdvooramersfoort.nl/fotoroute
en lees hier ook meer over alle
bezienswaardigheden die je onderweg
tegenkomt.

