


Start Euterpeplein.

Het beeld op dit plein heet ʻDe Ontmoetingʼ, een mooie plek om de Jan Boerenfluitjes
Fietsroute door Randenbroek te beginnen. Het is gemaakt door Jan Spiering in 1965.
De meeste straatnamen in Randenbroek zĳn vernoemd naar componisten, maar het plein
heet Euterpeplein. Maar waarom? Euterpe is een van de negen muzen uit de Griekse
mythologie. Haar naam betekent ʻverblĳdendeʼ en ze is de muze van het fluitspel en de
lyrische poëzie.

Dit is een mooi moment om de componistenapp te introduceren. Download de gratis app
en leer zo over de componisten in de wĳk, zoals Bach, Vivaldi, Rossini. Wie waren ze,
hoe zagen ze eruit en hoe klonk hun muziek? Zĳ waren de sterren van toen, maar nog
steeds wordt hun muziek gebruikt in reclames en films. https://nwl66.glideapp.io/

Luister naar een muziekje, terwĳl je alvast de route leest. De Vier Jaargetĳden van Vivaldi
bĳvoorbeeld is wereldberoemd.

Ga via de kant van de Tunc Bakker/ Gall & Gall naar Ringweg Randenboek en ga bĳ de
verkeerslichten naar rechts. Ga dan de eerste weg naar links. Pas op met oversteken.
Je passeert het bushokje Euterpeplein en het Klokhuis aan de linkerkant. Dit is de
Weberstraat. Ga de eerste weg rechts de Rameaustraat in. Je fietst langs de Prins Willem
Alexanderschool. Steek schuin rechts over, de Rossinistraat in. Je fietst nu langs de
Caeciliaschool. Tegenover nummer 14 hangt er iets in de boom. Dit kunstwerk is in 2004
door Emile van der Kruk gemaakt.

Vraag 1: Wat hangt er in de boom?

Na het kunstwerk steek je de straat over. Dit blĳft de Rossinistraat. Deze rĳ je helemaal uit
en ga dan naar links, de Haydnstraat in. Op nummer 26 vind je Ontmoetingscentrum
Entree. Dit is weer open voor activiteiten, zoals Nederlandse taallessen voor volwassenen,
huiswerkbegeleiding voor kinderen, naailes en het is een sociaal informatiepunt.

Ga de vierde straat links, de Weberstraat in en ga de eerste straat naar rechts, de
Verdistraat in. Ga dan de tweede rechts. Op het fietspad ga je onder de snelweg door,
richting natuurgebied De Schammer: https://www.utrechtslandschap.nl/bloeidaal-de-
schammer. Ga de eerste links, het Inundatiepad op. Bĳ een soort inham zie je - als je een
beetje door de bosjes kĳkt - een uitkĳkpunt, met gave tekeningen van vogels. Deze zĳn
gemaakt door Daniel van 13hoog. https://dertienhoog.nl/en

Kĳk maar even of je een vogel spot? Dan rĳ je weer verder. Aan het eind van de weg ga
je naar rechts, de Barneveldseweg op. Deze gaat over in de Hessenweg.
Rechts zie je de Kopermolen: https://landwinkeldekopermolen.nl/kaasboerderĳ/
Sinds 1990 maakt Kaasboerderĳ De Kopermolen van de melk van de eigen koeien
boerenkaas en boerenzuivel. In de kaasmakerĳ wordt op traditionele wĳze boerenkaas
van rauwe melk gemaakt. Bĳ de verwerking tot kaas blĳven het oorspronkelĳke vetgehalte
en de natuurlĳke aromaʼs bewaard. Kleur-, geur- of smaakstoffen zĳn dan ook niet nodig.
Deze karnemelk is nog echt ouderwets gekarnde melk en dus géén aangezuurde magere
melk.

Bĳ de verkeerslichten steek je over. Zo kom je op de Horsterweg. Bĳ nummer 16 zie je een
lieve brievenbus.

Vraag 2: Welk dier zit er op de brievenbus?
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Na plaatsnaam bord Leusden neem je de weg rechts bĳ het kruispunt,
het Jaagpad op.

Ga niet dezelfde weg onder de snelweg terug, maar neem het pad rechts langs het
fietspad dat onder de tunnel door gaat. Bĳ het kruispunt ga je naar links, de
Driftakkerweg. Deze rĳ je uit, terwĳl je de snelweg aan je rechterkant houdt. Aan het eind
ga je via het viaduct de snelweg over richting Randenbroek.
Onder aan het viaduct zit Stadsboerderĳ Vosheuvel. Als deze open is, dan is het een
leuke pitstop om even tot rust te komen en beestjes te zien.

Vervolgens steek je de Heiligenbergerweg over richting Zwarte weg. (beetje links
aanhouden). Rechts zie je het Rustpunt Spindelaar, waar je alles vindt over wonen.
Natuurlĳk kun je ook hier even stoppen. Op Zwarteweg 9 heeft een kunstenaar enkele
kunstwerken langs de kant van de weg gezet. Rĳ rechtdoor de Tsjaikovskistraat in en ga
de tweede links, de Vivaldistraat in. Aan de rechterkant zie je KOSMIK, een Amersfoorts
cultuurpodium en productiehuis voor creatieve makers.

Aan het eind van de straat zie je links een opvallend gekleurd huis. In dit Kleurhuis is
National Gallery The Netherlands gevestigd en het is één van de kunstwerken van kJuane
Xue, een Nederlands-Chinese schilderes. Het grootste deel van de vaste collectie van
National Gallery The Netherlands bestaat uit schilderĳen van deze kunstenares. De bron
voor het ontwerp van het Kleurhuis is een van de namen van Juane Xue namelĳk ʻ晶ʼ,
want ʻkristalʼ betekent. De gekozen kristalvorm heeft 21 facetten (driehoeken) en
symboliseert de 21ste eeuw.

Ga naar rechts het fietspad op en blĳf op het fietspad. Steek voorzichtig de straat over bĳ
de hoge schoorsteen. Zet bĳ de fietsenstalling je fiets neer bĳ het Ketelhuis, gebouwd in
1967. De gemeente wilde dit stuk geschiedenis behouden, door de uitstraling van het
gebouw zelf en omdat de toren een van de laatste ambachtelĳk gebouwde
fabrieksschoorstenen is. Het ketelhuis heet nu Het Parkhuis en is dé ontmoetingsplek voor
de wĳk. Ook serveren ze heerlĳke koffie. Loop lekker even door het gloednieuwe
Stadspark Elisabeth Groen. De plannen voor dit park werden ontwikkeld samen met
betrokken buurtbewoners. Ook het beheer van het park is aan de bewoners van
Amersfoort toevertrouwd. Elisabeth Groen mag zich dus met recht een stadspark voor én
door bewoners noemen.

Zie je het grote puntige gevaarte? Dat is de kegelspits van het voormalig Elisabeth
ziekenhuis, die een tweede leven gekregen als zonnewĳzer. De spits is duurzaam
opgeknapt als kunstwerk door het Amersfoortse Kunstcollectief ATMosphere en is nu een
opvallende oriëntatieplek in het park. ATM staat voor Antal, Thĳs en Marisja. Deze
kunstenaars geloven dat de natuurlĳke pasvorm tussen een object en zĳn omgeving beide
versterkt.

Stap weer op je fiets, steek de weg voorzichtig over en ga naar links. Bĳ het verkeerslicht
ga je rechtdoor. Aan je rechterkant zit Woonzorgcentrum Nĳenstede. Ga naar links via de
poort, het Randenbroekerpark in. In Het koetshuis aan je linkerhand is Theater Toermalĳn
gevestigd: https://www.theatertoermalĳn.nl/ Je kunt er genieten van mooi poppentheater.

Blĳf op het fietspad. Ga met de bocht mee naar links en rĳ langs het witte gebouw richting
het bruggetje. Stop even in het midden op het zwarte bruggetje en kĳk naar links. Je ziet
een aparte boom, de Giraffeboom.

Vraag 3: Waarom heet deze boom zo?

Emile van der Kruk heeft het gemaakt in 2014. Het heet ʻGiraf in the parkʼ.
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Je fietst verder via de Cornelis van Zwollaan en je passeert Ĳsvereniging Amersfoort AĲV
en voetbalvereniging CJJV. De Christelĳke Jongelieden Voetbal Vereniging is opgericht in
1920. Het is de grootste christelĳke sportvereniging van Amersfoort.

Steek de Rubensstraat over naar Johannes Bosboomstraat. Rĳ deze uit en ga naar rechts
de Vermeerstraat in.

Johannes Vermeer (1632 – 1675) was een Nederlandse kunstschilder in de Gouden
Eeuw. Hĳ had een voorkeur voor tĳdloze, ingetogen momenten.

Ga bĳ de rotonde naar links de Bisschopsweg in. Na ongeveer 200 meter zie je rechts de
winkel Da Vietsie, een fietsrenovatiebedrĳf. Bĳ de winkel ga je naar rechts, de
Bekensteinselaan in, vervolgens ga je de tweede weg rechts de Frederik van
Blankenheymstraat in. Hou bĳ de rotonde rechts aan en je komt langs een school. Neem
de eerste links de Joannes van Dieststraat in. Ga aan het eind naar links de Bisschopsweg
weer op en ga rechtdoor over de rotonde. Neem dan vĳfde links, de Zwaanstraat. Dit
wĳkje heet de Kattekampen.

Op de hoek van de straat (rechterkant) ligt een tegel met QR-code. Dan krĳg je deze link.
https://verhalenomnooittevergetenkattekampen.nl De naam Kattekampen bestaat uit twee
delen: ʻKatteʼ en ʻkampenʼ. Het verhaal gaat dat de naam is afgeleid van Katte, heksen,
die hier ooit dansten op een weitje. Een andere betekenis van ʻKatteʼ is ʻkleiʼ, wat duidt op
de kleiachtige bodem. Maar de eerste betekenis klinkt leuker. De bekende architect Jacob
van Campen heeft Kattenkampen gekocht. Tussen 1605 en 1660 was het Huis
Randenbroek ( het grote witte pand) in bezit van de familie Van Campen. In 1626 erfde
de bekende architect en schilder Jacob van Campen het huis, waar hĳ in 1657 overleed.
Hĳ ligt begraven in de St. Joriskerk. Van Campen was betrokken bĳ de bouw van het
Amsterdamse stadhuis, het tegenwoordige Paleis op de Dam,

Waarom de straten zĳn vernoemd naar vogels is niet bekend. Maar het zĳn wel allemaal
trotse vogel Pauw, Reiger, Kalkoen en Zwaan.

Tegenover Zwaanstraat 36 staat een beeld van iemand die ergens mee bezig is.

Vraag 4: Wat gaat die persoon doen?

Neem de eerste weg naar rechts, de Kalkoenstraat en de eerste links, de Pauwstraat.
Steek de straat over en ga naar links. Rĳ de weg af, hou links aan en ga met de bocht
mee. Neem dan de eerste weg naar rechts, de Heiligenbergerweg, en vervolgens de
eerste weg naar rechts, de Boreelstraat. Rĳ deze in en ga met de bocht mee naar rechts
en ga dan de eerste links. Vervolgens ga je schuin rechts het fietspad op, de
Galoppeerbaan. Als je het water over bent gefietst, ga dan de eerste straat naar rechts,
de Cavaleriestraat in. Ga dan de Witte huisjes in en ga aan het eind naar links. Ga dan
naar rechts en fiets dan schuin rechts het fietspad in. Aan de rechterkant zie je water. Aan
het eind van dit pad ga je rechtdoor de J.P. Sweelinckstraat. Ga bĳ de kruising naar rechts
de Randenbroekweg op. In de verte zie je de Boni supermarkt al.

O ja, kĳk nog even rechts naar het energiehuisje. Daar heeft de kunstenaar al een
kritische noot over zĳn eigen werk.

Je bent weer terug op het Euterpeplein, Wĳ hopen dat je een lekkere tocht hebt gefietst.
Bedankt voor je deelname en geniet van de groentefriet. 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.

Groetjes de Jannen.

Fotowedstrĳd



Wat heb je nodig om dit lekkere tussendoortje te maken.

1 komkommer
1 paprika
1 winterwortel
1 patatzakje
1 snufje lol

Begin met alle groenten schoon te maken onder de kraan. Dan leg je een
snĳplankje neer. Pak een mes. Pas je wel op!?!
Snĳ de komkommer in drie stukken. Even groot als dat lukt. Snĳ komkommer door
midden en maak reepjes van de komkommers.

Halveer de paprika. Haal alle pitjes, het groene steeltje en het witte gedeelte eruit,
zodat je alleen het rode gedeelte van de paprika gebruikt. Maak paprikareepjes.

Als laatste maak je ook reepjes van de winterwortel/peen. Wortel is een groente
waar je spierballen voor nodig hebt.

Doe alle groentereepjes in het frietzakje en voilà, het groentefrietje is klaar.

Je kunt er ook een dipsausje bĳ maken. Het sausje kan leuk in een paprika of
gewoon in een bakje.

Yoghurtsausje:
meng 4 eetlepels magere yoghurt met 1,5 eetlepel halvanaise, klein scheutje
citroensap en (verse)peterselie.

Knoflooksaus:
meng 4 eetlepels magere yoghurt met 1 eetlepel halvanaise en 1 versgeperst
teentje knoflook of halve theelepel knoflookpoeder.

Kerriesaus:
meng 4 eetlepels magere yoghurt met 2 eetlepels halvanaise en 1 theelepel
kerriepoeder en een snufje peper.

Recept Groentefrietjes


