


Start bĳ de Emmaüskerk.

Ga met je rug naar de muur staan en ga naar rechts, langs de bakker, Gyros en
Citroen en Peper. Neem dan de eerste naar rechts, de Berkelstraat. Aan het eind
van de straat ga je naar rechts de Dollardstraat op. Links aan de overkant van de
weg zie je een groen bord met een plattegrond. Dit is een beweegrondje. Als je na
deze fietstocht nog een rondje wil hardlopen?

Maar fietsend ga je dus rechtsaf. Je rĳdt langs de Dahliavereniging, de speeltuin,
de tennisvereniging en dé voetbalclub in de wĳk.

Vraag 1: Waar staat KVVA voor?

Je rĳdt verder de Dollardstraat door. Deze gaat over in de Ĳsselstraat. Bĳ het
kruispunt zie je aan je rechterhand de Evangelische Hogeschool. Maar je gaat nu
naar links, de Puntenburgerlaan in. Steek bĳ het verkeerslicht over. Links zie je
een gebied met containers en woonunits, Woonvereniging de Pionier: https://
depionier033.nl/. Bewoners zĳn lid van de woonvereniging en zorgen met
elkaar voor een levendige community, waarin iedereen meetelt.

Vervolg je weg en ga aan het eind van de straat naar links, Nĳverheidsweg-
Noord. Je passeert Boxing 080 en de Rova. Steek de Industrieweg over en blĳf op
de Nĳverheidsweg-Noord.

Na een stuk fietsen zie je aan de linkerkant Fietsvoordeel. Doe je er je voordeel
mee. Ook zit hier Denksport Centrum Amersfoort: https://
www.denksportcentrumamersfoort.nl/ Hier kun je bridgen, schaken en het spel
Warhammer spelen.
Tegenover de MacCarwash zit Cascade (koffie) en Rock City Brewery. Voor de
volwassen mensen een pitstop waard. Maar jĳ fietst rechtdoor en de tweede straat
naar links, de Natriumweg. Rechts zie je de Boksacademie: https://
www.deboksacademie.nl/

Aan het einde van de straat ga je naar rechts de Chromiumweg op. Aan je
linkerhand zit een vrouw op een fiets. Tegenover die mevrouw fiets je de
Magnesiumweg in. Op nummer 9 zie je een vrolĳk gekleurde deur.

Vraag 2: Welk dier staat er op de deur?

De deur kan ook open zĳn, dan is het wat lastiger te zien. Maar spot de….

Aan het eind rechts zit Mercuurs catering dat heerlĳke producten voor events
maakt.
Aan het einde van de straat steek je de weg over, waarna je links de
Nĳverheidsweg-Noord weer op fietst. Ga bĳ de verkeerslichten rechtdoor. Pas op
voor eventuele wegwerkzaamheden.
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Neem de eerste weg naar links, de Argonweg. Aan het eind van de weg zie je
schuin links een oud kapelletje, in 1939 gesticht door Dirk Cosĳn van Isselt. Kapel
van Isselt is een 14e eeuwse grafkapel van de voormalige heerlĳkheid.
Een heerlĳkheid is een bezitting van een heer waaraan bepaalde heerlĳke
rechten zĳn verbonden. De naam van het industrieterrein De Isselt stamt dus af van
deze kapel. In 2010 werd de Stichting Behoud Kapel Isselt opgericht, die zich
inzet voor restauratie en behoud van het monument.

Ga rechts de Uraniumweg op. Je ziet een groot gebouw met drie ronde cirkelachtige
torens. Dit gebouw heet het Fläktgebouw:

Architect Gerssen ontwierp het gebouw voor de firma Fläkt, een Zweeds bedrĳf in
luchtcirculatiesystemen. Het pand bestaat uit drie cilinders die per verdieping één
grote kantoortuin vormen. Ze worden verbonden door een driehoekig, blauw
middenstuk. Daarin zitten onder meer de liften. Het Fläktgebouw is volledig prefab
gemaakt. Alle onderdelen komen uit de fabriek. In een jaar tĳd werd het op deze
plek als een puzzel in elkaar gezet door maximaal twintig bouwers per dag.
Bĳzonder is dat het pand energie-neutraal is. De aluminiumplaten tegen de gevels
houden het koel in de zomer en warm in de winter. Zonwering is zo gemaakt dat
het van de buitenkant in een gleuf in de gevel verdwĳnt. Het lĳkt alsof de ramen
heel klein zĳn, maar ze zitten precies op de hoogte van je hoofd wanneer je aan
je bureau zit. Kan je altĳd naar buiten kĳken. Helaas is het nu al jaren leeg en
verloedert het. Heb jĳ een idee wat we met dit bĳzonder gebouw kunnen doen?

Steek de straat over en ga naar links, de Heliumweg op. Steek vervolgens de
Amsterdamseweg over bĳ het verkeerslicht en fiets het Soesterkwartier in via de
Plataanstraat. Neem de eerste weg links, Vreeland, en vervolgens de vĳfde straat
rechts, de Eikstraat. Op nummer 44 staat een koe in de voortuin.

Vraag 3:Welke kleur heeft de koe?

Neem de eerste straat rechts, de Dreef. Steek de Kastanjestraat over, blĳf dus op
de Dreef en fiets langs het water (aan je linkerhand). Ongeveer in het midden van
de vĳver zie je een beeld van een vrouw en daarachter zie je jongerencentrum de
Reset. De vrouw heet Susanne en het beeld is in 1959 gemaakt door Gooitzen de
Jong .

Aan het eind van de Dreef kom je weer op de Plataanstraat. Ga naar links en dan
weer naar links de Noordewierweg op. Kĳk uit, want dit is een drukke weg.
Voordat je oversteekt, zie je aan je rechterhand een bankje en een bord. Dit is de
start van de kidsbeweegroute.

Ga dus links de Noordewierweg op. Links zie je de tuin van de Plataan, de
mooiste in de wĳk. Dit is een woonvorm voor mensen met dementie.
Neem de derde straat rechts de Anjerstraat en ga dan de tweede links, het
Anjerplein op. Hou vervolgens rechts richting Ranonkelstraat. Op nummer 16
hangt aan de zĳkant van de muur een doek met een monument van Amersfoort.

Vraag 4: welk monument is dit?
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Ga aan het eind van de straat rechts de Kamillestraat in. Pas op met oversteken.
Ga schuin naar rechts en gelĳk naar links de Palmstraat in. Die rĳ je uit.
Huisnummer 271 heeft een leuke tuin.

Nummer 234 is een schattig huisje.

Vraag 5 Welke kleur heeft de bovenste vlinder? Wĳ denken dat het de
lievelingskleur van de bewoners is.

Ga de Hulststraat steek je schuin rechts de Soesterweg over, de Primulastraat.
Neem de tweede straat rechts de Rozenstraat. Rĳ rond het plein en ga naar links,
nog steeds de Rozenstraat. Je komt dan uiteindelĳk op de Violenstraat uit. Ga
rechtsaf en steek aan het eind van de straat de weg over naar links, de
Soesterweg. Ga bĳ de tweede straat naar links, voorbĳ het honden-uitlaatveld. Rĳ
met de weg mee naar rechts, de Leliestraat. Nummer 20 heeft een mooie
garagedeur met een visserman erop.

Vraag 6: Welke kleur heeft zĳn hoed?

Rĳ dan de Soesterweg naar rechts. Aan de overkant van de weg staat een
eierautomaat, waar je 24/7 verse eitjes kunt halen. Ga vervolgens de eerste naar
links, de Wagenwerkplaats. Ga de eerste weg weer naar rechts en je passeert
DLC. Aan je rechterkant zie je een muur vol street art.

Vraag 7: Welke twee Disney-figuren zie je?

Rĳ een rondje langs het grasveld. Op dit terrein zie je nieuwbouw, dat zĳn de
duurzame huizen van het Soesterhof. Een duurzame buurt die samen met de
bewoners is gebouwd.

Je komt langs het gebouw waar Holland Opera is gehuisvest. Fiets rechtdoor.
Voordat je de ʻechteʼ weg weer oprĳdt, zie je links de glasstudio van Ko. Kĳk even
wat voor moois hĳ en zĳn medewerkers maken.

Ga hier meteen naar rechts de Bonifatiusstraat in. Op nummer 61 is het
wĳkmuseum gevestigd: https://wĳkmuseumsoesterkwartier.nl/.
Ga aan het eind van de straat naar links, steek de straat over en ga de tweede
rechts, de Lingestraat. Ga vervolgens de tweede straat links de Spaarnestraat in.
Dit gebouw is de bassischool de Kubus. Ga dan de vĳfde links, de Lekstraat, en
dan kom je vanzelf weer bĳ de Emmaüskerk. Op Lekstraat 21 woont een
fietsenmaker.

Op het schoolplein (links) zie je een poort, maar wĳ zĳn er nog niet achter wat
voor bedrĳf hier vroeger zat of waar de poort voor diende. Wie het weet mag het
zeggen!
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Wĳ hopen dat je een lekkere tocht hebt gefietst.
Bedankt voor je deelname en geniet van de groentefriet. Zie recept laatste
bladzĳde.-

Als je leuke fotoʼs onderweg hebt gemaakt dan zien we die graag terug via de
sociale kanalen. Je kan de fotoʼs plaatsen en ons taggen. @janboerengluitjesroute
op facebook en of Instagram. We vinden het leuk als je ons gaat volgen op
Facebook en Instagram.

Mocht je nog een Jan Boerenfluitjes Route willen wandelen of fietsen kĳk dan op
www.janboerenfluitjesroute.nl. De routes zĳn gratis te downloaden.

Voor nu groetjes de Jannen.
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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


