


Startlocatie: Winkelcentrum Kraailandhof in Hoogland

Fiets voorbĳ de Albert Heĳn en steek de Zevenhuizerstraat over, de
Esdoornlaan. Neem de tweede weg links en ga dan rechts de Lindelaan in. Fiets
rechtdoor en steek de Engweg over. Je ziet nu links de manege van de Eemruiters
en rechts de voetbalvelden van VV Hoogland. Neem de eerste weg rechts, de
Molenweg. Rechts zie je het kunstwerk Maanhof van de Japanse kunstenaar
Kazuo Katase. In de betonnen kubus zonder dak staat een boom als symbool voor
de kracht van de natuur. Ernaast staat een zwarte granieten bol met een diameter
van 50 centimeter als eerbetoon aan de kunstenaar Bhalotra, de ʻontwerperʼ van
de wĳk Kattenbroek. Ga vervolgens de eerste weg links, het Enkeerdpad. Op de
kruising na het bos ga je rechtsaf, de Hoolesteeg. Je fietst nu langs voetbalclub
VVZA. Op de volgende kruising ga je rechtsaf, de Schothorsterlaan.

Vraag 1: Tegenover nummer 49 hangt aan het huis een kast.
Welk schoeisel zie je?

Even later zie je rechts de weg naar het Groene Huis. Dit is eigendom van de
gemeente Amersfoort en is er voor alle Amersfoorters: om inspiratie of kennis op
te doen over natuur en duurzaamheid. In het huis is het CNME (Centrum voor
Natuur en Milieu Educatie) gevestigd. Voorheen was het CNME op deze plek
gevestigd in een gerenoveerde varkens- en kalverenstal. Helaas ging het pand in
2010 in vlammen op. In 2015 werd met de herbouw begonnen, nu het Groene
Huis. Als je even wil rondkĳken, zet dan je fiets in de fietsenstalling.

ps. Een stukje verderop zie je een echte middeleeuwse boerderĳ. Ruik, voel en zie
hoe de middeleeuwers leefden rond 800 voor Christus. Dat vinden de Jannen leuk.

Fiets langs het Groene Huis richting het grote witte huis: Landgoed Schothorst. Hou
bĳ de minirotonde rechts aan. Aan je rechterhand zie je het koetshuis van het
landgoed. Neem even later de eerste weg naar rechts, de Duivensteeg. Het
grootste natuur- en waterspeeltuin van Amersfoort ligt hier rechts, achter de heg.

Neem de eerste weg links, het Dekzandpad. Met (meestal) de schapen en de
Scouting Vereniging Soekwa aan de rechterkant. Aan het eind van het fietspad ga
je links, de Molenweg (ook een fietspad). Aan het eind, op de T-splitsing, ga je
rechts, Park Schoonoord. Deze heet even later de Komhoeklaan. Bĳ de Hamseweg
(let op, drukke weg) ga je rechtsaf.

Je passeert onder andere Bike Totaal Groenestein en restaurant De Faam. Dit was
tweehonderd jaar geleden al een rustplaats voor vermoeide reizigers en paarden.
Van oorsprong was het een aanbouw aan een boerderĳ, waarin een winkeltje zat.
Toen al was er ruimte om de keel te smeren.

Vraag 2: Hoe noemen Hooglanders een bagagedrager?
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Aan het eind van de Hamseweg kom je bĳ een rotonde. Het kunstwerk heet ʻDe
overleggingʼ en is gemaakt door Alex Vermeulen. Het verwĳst naar de annexatie
van het dorp Hoogland door Amersfoort. De dolkvorm verwĳst naar het spelletje
'landjepik', de figuren bovenop lĳken te overleggen. Fiets om de rotonde heen
(Van Boetzelaerlaan) richting de verkeerslichten bĳ de Bunschoterstraat. Bĳ groen
licht steek je de weg over en gaat rechtdoor de Coelhorsterweg (en Hoogland-
West) in.
Tip! Een stukje naar rechts vind je Golfclub Hoogland Amersfoort. Daar kan je
kennismaken met de (voet)golfsport.

Na een paar honderd meter neem je de eerste weg links, de Weerhorsterweg.
Aan het eind ga je rechts, de Droevendalsesteeg. Op nummer 77 vind je De Blĳe
Boomgaard, een schattige B&B. Aan het eind ga je links, opnieuw de
Coelhorsterweg. Op nummer 31 kun je eitjes en vlees kopen.

Je passeert onder andere kapel Coelhorst, aan je linkerhand. Deze werd in de 14e
eeuw gebouwd voor de inwoners van Hoogland. Zo hoefden ze niet langer in
Amersfoort naar de (katholieke) kerk te gaan. Een zware storm in 1747 verwoestte
de kapel. In 2003 werd de laatste restauratie afgerond. Toen Hoogland een
nieuwe kerk kreeg op de Hamseweg (De Inham) werd de kapel in 1843 verkocht
aan de bewoners van Landgoed Coelhorst: de families Van Tuĳl van Serooskerken
en na 1957 de familie Beelaerts van Blokland. Zĳ gebruikten de kapel als
grafkapel. De kapel is gewĳd aan Sint-Nicolaas en is sinds 1973 een
rĳksmonument.

Blĳf rechtdoor de Coelhorsterweg volgen. Deze gaat over in de Slaagseweg en je
passeert boerderĳ Breevoort. Daar wonen maar liefst 800 geiten.

Vraag 3: Op Slaagseweg 8 (Sluisdĳk) staat een dier in de tuin. Welk dier is dit?

Neem de eerste weg naar rechts, de Zelderteweg.
Tip! Zeldertseweg 75 (Boerderĳ De Pol) is startpunt van het Zeldertsepad, een
Klompenpad van 9 km. Leuk voor een volgende keer.

Vraag 5: Op nummer 67 (rechterkant) hebben ze een bankje in
de vorm van een ….?

Op de Zeldertseweg fiets je langs boerderĳ Landsigt (nr. 60, aan je linkerhand).
Hier was vroeger het beroep ʻbewaarsmanʼ van toepassing. ʻDit beroep werd
meestal uitgeoefend door kleine boeren. Veel boeren uit verder gelegen
gemeenten hadden in deze polders enkele hectaren land. Maar dat was vaak te
ver van huis om toezicht te houden op het jongvee. Dus werd dit werk uitbesteed
aan een polderboer die daar opgegroeid en goed bekend was. Als de eigenaren
op zondag af en toe eens gingen kĳken, verkocht de bewaarsman soms een
borrel.ʼ Aldus Wim de Ridder, die twintig jaar bewaarsman was. Op verzoek van
de Historische Kring Hoogland schreef hĳ een leuk verhaal, want ʻbewaarsmanʼ is
een uniek Hooglands woord. Het geeft aan dat Hoogland altĳd een agrarisch
dorp is geweest.
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Op nummer 34 zie je een minibieb.
Op nummer 16 staat een Engelse telefooncel. Hello!

Je fietst verder door het buurtschap Zeldert en komt uit op de Bunschoterstraat. Ga
rechtsaf richting Hoogland en blĳf enige tĳd op de ventweg fietsen. Laat het
tunneltje onder de Bunschoterstraat even links liggen en neem de eerste weg
rechts, de Monseigneur van de Weteringstraat. Op nummer 22 woont Raymond
Tolboom. Hĳ heeft sinds kort een echte melktap met verse melk, rechtstreeks van
koe.

Neem even een kĳkje en fiets weer terug naar de Bunschoterstraat. Sla linksaf
(waar je vandaan kwam) en ga nu wel (rechts) het tunneltje in. Hou in de bocht na
de tunnel rechts aan en ga linksaf, de Pastor Pieckweg. Dit is herkenbaar aan het
blauwe bord met DE BIEZEN en een reiger. Aan het eind van de weg ga je rechts,
de Zevenhuizerstraat, en word je welkom geheten door het bord Hoogland. Neem
de eerste weg links, de Oude Kerklaan, en ga aan het eind naar rechts, de
Martinuslaan. Je fietst langs de historische St. Martinuskerk aan je linkerhand.
Deze is gebouwd in 1882. In 1945 werd de toren van de kerk opgeblazen door
de Duitse bezetters. Zĳ wilden niet dat de geallieerden de toren vanuit de lucht
zouden gebruiken als herkenningspunt. Pas in 1955 is de kerktoren hersteld. De
weg gaat over in de Engweg en je fietst langs dorpshuis de Neng.

Tip! Stap van de fiets en lees het gedicht over Hoogland dat op de muur staat
geschreven.

Ga rechtdoor en rĳ na ongeveer 150 meter rechtsaf, de Plataanweg. Fiets langs de
Berkenvĳver tot je bĳ de Zevenhuizerstraat komt. Kĳk goed uit en ga naar links.

Tip! Aan je rechterhand zie je fietsenmaker Blom, al honderd jaar een echt
Hooglands begrip. Wil jĳ nog wat lucht in je bandjes, je zadel afstellen, het stuur
lager of hoger of een regenjasje kopen? Voel je vrĳ.
Vervolg nog een paar meter je weg over de Zevenhuizerstraat en je arriveert weer
op het plein van winkelcentrum Kraailandhof (rechts).

Hier eindigt de Jan Boerenfluitjes Fietsroute. We hopen dat je een leuke en
leerzame toertocht hebt gehad en wensen je veel plezier bĳ het bakken en
nuttigen van de pannenkoeken! Zie recept laatste bladzĳde.
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Heb je leuke fotoʼs gemaakt, dan kan je ze plaatsen en ons taggen:
@janboerenfluitjesroute op Facebook en/of Instagram. We vinden het leuk als je
ons volgt op Facebook en Instagram. Rond vrĳdag 10 september maken wĳ de
winnaar van de fotowedstrĳd bekend. Je wint een lekker, leuk, lokaal
productenpakket.

Mocht je nog een Jan Boerenfluitjes Route willen wandelen of fietsen, kĳk dan op
www.janboerenfluitjesroute.nl. De routes zĳn gratis te downloaden. Wil je met de
auto de omgeving van Amersfoort verkennen, rĳ dan de Jan Boerenfluitjes
Autoroute. Deze is ongeveer 80 km lang en gaat langs 8 boerderĳen en 1 molen.
Ook te vinden op de website.

Fotowedstrĳd



BENODIGDHEDEN:

2 eieren
250 gr bloem
500 ml melk
snufje zout
boter of margarine om in te bakken.

Meng in een kom het ei, de bloem, melk en een snufje zout. Als alle klontjes zĳn
verdwenen, kunnen de pannenkoeken gebakken worden. Verwarm een beetje
boter of margarine in een pan. Wacht even totdat de pan goed warm is, en
verdeel dan met een soeplepel wat beslag in het midden van de pan. Beweeg je
pan een beetje heen en weer zodat het beslag over de hele pan verdeeld is. Bak
de pannenkoek ongeveer 2-3 minuten totdat de bovenkant droog is. Draai de
pannenkoek om en bak de pannenkoek nog ongeveer 1-2 minuten op de andere
kant. Leg de pannenkoek op een bord en dek het bord af met een grote deksel.
Bak zo de rest van de pannenkoeken. Vergeet niet om iedere keer een beetje extra
boter of margarine in de pan te doen, voordat je een nieuwe pannenkoek bakt.

Tip een snufje kaneel in je beslag

Recept voor circa 8 pannekoeken


