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Om de tocht extra spannend te maken.
Zoek bovenstaande foto's en kruis ze aan op de kaart.

Jan Boerenfluitjes Fietsroute in vogelvlucht

Dit kom je onderweg tegen inVathorst - Hooglanderveen.

Routebeschrijving Vathorst-Hooglanderveen
Startlocatie: winkelcentrum Vathorst bij de glijbaan in Amersfoort
Vanaf het startpunt ga je langs de Albert Heijn naar de Angelinapolder. Je komt langs een
beeld Mercurius van Pjotr Müller.
Vraag 1: Welke beesten zie je?
Je fietst rechtdoor langs het Hart van Vathorst. Steek bij de Laakboulevard de rotonde
over (rotonde 7) en ga de Medemblikstraat in. Fiets rechtdoor naar de Markenhaven en de
Markenburg over. Ga vóór het water linksaf, nog steeds is dit de Markenhaven.
*! Tip van de Jannen. Je kan in Vathorst ook suppen: www.lakesidesup.nl.
Fiets verder langs het water. Recht voor je zie je een schattig boerderijtje. Aan het eind ga
je naar links, de Spakenburgkade op. Het water aan je rechterhand heet de Laak. Je gaat
de derde Spakenburgbrug over en dan direct links het fietspad op. Fiets dan eerste pad
rechts onder de rode poorten door, het Kaipark in.
Vraag 2: Wat betekent Kai? Het bord met uitleg zie je achter je.
Je gaat lekker! Fiets het Kaipark weer uit en de brug over. Vervolg je weg rechtdoor over
het Wieringenpad. Je ziet dan recht voor je een grote witte klok. Hoe laat is het? Je kunt
meteen even een momentje rust nemen… Ga vervolgens naar links de Workumstraat en
even later links de
Wervershoofdstraat in. Neem rechts de Vollenhovenkade en fiets naar rotonde 6.
Ga rechtdoor de Grenspolder in en fiets door tot aan de Wageningseberg. Stop even bij het
meisje dat een handstand doet.
Vraag 3: Wat ligt er naast het meisje op de grond?
Het meisje heet Marieke en het beeld is gemaakt door Floor Houben en Herman de Jongh.
Hou rechts aan en fiets even een rondje over het parkeerterrein. Hier is Theater De
Kamers, nu eigendom van ‘Bijzondere Gasten’. Op deze bijzondere plek is het theater de
bron van inspiratie voor
allerlei activiteiten en evenementen. Meer informatie vind je op
www.bijzonderegasten.nl/onze-plekken/de-kamers.
Aan je rechterkant zie je natuurspeeltuin Brinkhorst. Ga lekker het terrein op, je mag je
fiets even parkeren in de stalling. Die hebben we later wel weer nodig. Wandel het pad af
op het terrein en ga bij de eerste afslag naar links, dus voor de slagboom, loop dan door
het hekje bij de
geiten het paddenpoelpad op. Maak een rondje langs het water.
Vraag 4: Welk dier zie je aan de waterkant?
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Ga bij de geiten het hek door naar rechts. Pak je fiets weer, verlaat het park aan de
paddenpoelkant, waar je op Hey! Pannenkoek kijkt. Ga aan het eind van het park naar
links, langs Hey! Pannenkoek, de Zilverberg op. Ga rechts de Grenspolder in. Rij over het
bruggetje, volg het fietspad, totdat je bij het Balatonmeer komt.
Vraag 5: In welk land ligt het Balatonmeer?
Ga bij het Balatonmeer links, vervolgens rechts het Gardameer in en opnieuw rechtsaf het
Iseomeer in. Je rijdt nu richting Daphne in de Kas. Zet even je fiets bij de fietsenstalling en
loop naar het water.
Daar zie je een mooi plaatje van het kunstwerk A Mountain of the Netherlands van Sui
Jianguo en The Lake House. Ook zie je een van hout gemaakte paal met allerlei dieren. Iets
verder vind je een
met stenen gemaakt pad over het water. Voor de stoere Jannen.
Pak je fiets weer en rij de Oostzee op. Je rijdt langs de Bron, hou hier rechts aan en ga naar
rechts de Zwarte Zee in. Je bent nu aan de overkant van de vijver. The Lake House
nummer 5 is het eerste energieleverende passiefhuis van Amersfoort
(www.thelakehouse.one.nl).
Aan het eind van de Zwarte Zee steek je de straat over. Ga dan naar rechts het
Lauwersmeer op en neem de eerste links, het Drontermeer. Fiets deze straat uit en ga
naar rechts de Straat van Dover op. Rij links de Bornberg in en sla vervolgens linksaf de
Duisterweg in. Aan je rechterhand zie je 't Dyusthuisje. Deze boerderij werd al in 1632
genoemd in de archieven.
Fiets verder richting de Valutaboulevard en ga aan het eind van de Duisterweg naar links.
Fiets langs de hockeyvelden van hockeyclub Eemvalle en het skatepark. Steek bij rotonde
12 de straat over. Ga voorbij Extron de eerste weg naar rechts, de Wismanweg in en hou
links aan. Deze weg gaat over in de Hamburgweg. Fiets door tot je aan je rechterhand de
Eemstadboerderij ziet. Deze boerderij wil duurzame landbouw in de stad brengen en
Amersfoorters laten genieten van lokaal voedsel, zonder kunstmatige bemesting en
chemische bestrijdingsmiddelen. Naast reguliere groente verbouwt zij aparte soorten en
variëteiten die je niet zomaar in de supermarkt vindt.
Volg de weg, ook al staat er een stopbord. Bij het stoplicht heb je de keuze. Als je even
naar rechts de Hanzetunnel in fietst, zie je het koeienmozaïek. Je kunt ook bij de
stoplichten naar links gaan en de
Hanzeboulevard oversteken. Je gaat de Knieptang in, die overgaat in de Hiep. Volg
vervolgens het Boer Bartpad. De Jannen vinden dat een toepasselijke naam. Ga aan het
eind van het Boer Bartpad naar links de Hendrik van Den Heuvellaan in. Fiets deze uit en
steek de van Beekstraat over, de Alphons Mulderlaan in.
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Alphons Mulder leefde van 1897-1966. Hij was dorpssmid en zeer sociaal betrokken. Hij had
vele bestuursfuncties in het Hooglanderveense verenigingsleven en was daarnaast ook
organist in de R.K. Kerk. Wil je meer weten over de straatnamen, check dan
www.bvhooglanderveen.nl/over/straatnamen. Blijf lekker doorfietsen, tot je uitkomt op de
Brink. Daar staat het kunstwerk de Hoi-berg van Ida van der Lee en Marcus Petstra.
Vraag 6: Hoeveel gele strobalen zie je?
Bij de Brink staat Eetcafé ’t Houteveen. Op het buitenterras zie je foto’s over hoe
Hooglanderveen er vroeger uitzag.
*! Tip van de Jannen: een prima plek om even bij te tanken.
Ga nu links de Van Tuyllstraat in. Van Tuyll van Serooskerken, baron Henri Charles, 18841950, was burgemeester van Hoogland van 1915 tot1930. Hij was bewoner en eigenaar van
Landgoed Coelhorst in Hoogland(west).
*! Tip van de Jannen: Hier kom je langs als je de Jan Boerenfluitjes Fietsroute Hoogland
doet.
Neem bij de bakker de eerste weg rechts, de Veldbeemd, en fiets rechtdoor de
Johanneshoeve in. Aan het einde kom je op de Boerderijenboulevard. Ga naar links en sta
even stil bij de Slak op de rotonde. Zie je dat zijn voelsprieten een mutsje op hebben? Wie
nu precies de mutsjes breit, is een
raadsel. Er is wel een Facebookpagina, maar die lijkt in een ruststand:
www.facebook.com/deslakvanvathorst. Weet jij misschien wie de mutsjes breit? Wij
Jannen zijn nieuwsgierig.
Je blijft links fietsen en gaat bij de eerste links het Gagelgat op. De naam verwijst naar het
veen. Gagel is een heestertje dat op lage moerassige gronden goed groeit.
Je blijft de straat volgen en gaat links de Bombiezen in. Aan het eind rij je rechts weer de
Van Tuyllstraat in. Deze gaat over in de Heideweg. Deze rij je lekker lang door, totdat je
rechts de Veenweg in rijdt. Ga vervolgens links de Paulinapolder in. Je ziet rechts de Lidl en
bent weer in winkelcentrum Vathorst. We hopen dat je een leuke en leerzame fietstocht
hebt gehad.
Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door de subsidie van de gemeente Amersfoort en
Indebuurt033.

