


Startlocatie: winkelcentrum Vathorst, bĳ de glĳbaan.

NB: Als je leuke fotoʼs onderweg maakt, dan zien we die graag terug via de
sociale kanalen (zie onderaan deze routebeschrĳving).

Fiets over de Cruquius langs AH en Gall & Gall. Aan je linkerhand zie je het
kunstwerk Mercurius, van Pjotr Müller.

Vraag 1: Hoe heet het beest bovenaan het kunstwerk?

Steek de Beĳerinck over en fiets over de Angelinepolder langs Hart van Vathorst.
Ga bĳ rotonde 7, de Laakboulevard, rechtdoor en fiets de Medemblikstraat in. Na
de Markenbrug wordt dit de Markenhaven. Ter hoogte van nummer 20 ga je links,
het heet hier nog steeds Markenhaven. Fiets langs het water en recht vooruit zie je
een mooie boerderĳ. https://lakesidesup.nl/ Je kan in Vathorst ook suppen. Dat
bedrĳf zit hier. Tip van de Jannen. Aan het eind ga je linksaf, de Spakenburgkade.
Kĳk bĳ het eerste bruggetje even naar links.

Vraag 2: Hoeveel kilometer is het fietsen naar St. Tropez?

Rechts, aan de overkant van de Laak, zie je het mooie Hollandse landschap met
boerderĳen en weilanden. In de verte zie je Spakenburg. Misschien moeten de
Jannen daar ook maar een keer naar toe fietsen? Ga na nummer 65 naar links, de
Volendamkade, en ga dan rechts de 1e Wieringenbrug over naar het Kaipark.

Vraag 3: Hoeveel rode poorten tel je?

Kai is het Japanse woord voor ontmoeten. De poorten heten Tori-gates. Onder een
tori lopen betekent: het rĳk van de nacht verlaten en het rĳk van de dag
binnengaan.

Fiets over het Wieringenpad het park weer uit, de 2e Wieringenbrug over, steek de
Vollenhovenkade over en ga rechtdoor, nog steeds het Wieringenpad. Voor je zie
je een grote klok. Hoe laat is het? Na dit momentje van rust ga je linksaf, de
Workumstraat. Even later ga je opnieuw naar links, de Wervershoofstraat. Op
nummer 157 vind je het St. Pieter en Bloklands Gasthuis. Hier krĳgen mensen met
dementie, en mensen met een lichamelĳke aandoening, langdurige verpleging en
verzorging. In de vensterbanken van het café de Gasteling staan borrelplanken die
je kunt kopen.

Vraag 4: Hoe heet de Disney-film waar de twee figuren in spelen?

Neem de eerste rechts, de Vollenhovenkade. Steek rotonde 6, de Laakboulevard,
over en fiets rechtdoor, de Grenspolder. De bewoner van nummer 37 heeft een
leuke auto. Als deze voor de deur staat, begrĳp je waarom wĳ Jannen dat leuk
vinden. Na een lekker stukje fietsen zie je rechts een meisje dat een handstand
doet.

Vraag 5: Wat ligt er naast het meisje op de grond? Het meisje heet Marieke en
het beeld is gemaakt door Floor Houben & Herman de Jongh.
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Ga hier rechts, Wageningseberg. Maak een rondje tegen de klok in, over het
parkeerterrein en je komt langs Theater De Kamers, een markante
evenementenlocatie van Bĳzondere Gasten. Zĳ geven aan deze plek, en andere
plekken in de stad, een bĳzondere invulling.

Naast De Kamers zie je natuurspeeltuin Brinkhorst. Parkeer je fiets gewoon even in
de stalling en neem een kĳkje. Je kan daar spelen met de waterbaan, een hut
bouwen en over de boomstammen klimmen. Ga na het winkeltje bĳ de eerste
afslag naar links, dus voor de slagboom, en loop dan door het hekje het
paddenpoelpad. Maak een rondje langs het water en ga bĳ de geiten het hek
door naar rechts.

Vraag 6: Welk dier zie je aan de waterkant?

Stap weer op je fiets en ga ná het park naar links, de Zilverberg, langs Hey
Pannenkoek. Steek de Wageningseberg over en ga vervolgens naar rechts. Je bent
weer terug op de Grenspolder. Fiets deze helemaal uit en ga aan het eind linksaf,
Balatonmeer.

Vraag 7: In welk land ligt het Balatonmeer?

Ga rechtsaf, Gardameer, en meteen weer rechtsaf, Iseomeer. Steek het
Victoriameer over en je staat voor Daphne in de Kas. Zet je fiets even in de stalling
en wandel door het Bronpark naar het water. Daar zie je het kunstwerk ʻA
Mountain of the Netherlandsʼ van Sui Jianguo. De Chinese filosofie gaat ervan uit
dat in elke zandkorrel 'DNA' zit van een grote berg. Daarom heeft de kunstenaar,
samen met kinderen uit Vathorst, gezocht naar dé zandkorrel in De Bron.
Vervolgens heeft hĳ deze zandkorrel uitvergroot tot de berg. Symbolisch bevat de
berg dus het DNA van Vathorst. Aan de overkant van het water zie je de Boot,
een kunstwerk van Armando. Ook zie je een houten paal met allerlei dieren en
een pad met stapstenen in het water. Voor de stoere Jannen.

Pak je fiets weer en ga rechtsaf, Victoriameer. Het grĳze grote gebouw rechts is de
school De Bron. Ga de eerste rechts, de Oostzee, en na het schoolgebouw
opnieuw naar rechts, Zwarte Zee. Je bent nu aan de overkant van de vĳver.

Het huis op nummer 5 heet ʻThe Lake Houseʼ (www.thelakehouse.one) en is het
eerste energieleverende passiefhuis van Amersfoort. Steek aan het eind van de
Zwarte Zee het Veluwemeer over en fiets rechtdoor, Grevelingenmeer. Nummer 20
is een leuk boerderĳachtig huisje, zoals je die veel ziet in Duitsland. Ga de eerste
rechtsaf, Gooimeer, en meteen weer linksaf, Drontermeer. Op nummer 17 vind je
een minibieb. Ga aan het eind rechtsaf, Straat van Dover, en neem de eerste links,
Bornberg. Rechts zie je ʻt Duysthuisje. Deze boerderĳ werd al in 1632 genoemd in
de archieven.

Ga linksaf, de Duisterweg. Op de Valutaboulevard ga je linksaf en ga bĳ rotonde
14 rechtdoor. Je fietst onder andere langs de hockeyvelden en het skatepark. Fiets
onder het spoort door en steek bĳ rotonde 12 rechtsaf de Hanzeboulevard over en
vervolg je weg over het fietspad. Ga na het bedrĳf Extron de eerste rechts,
Wismarweg, aan het linksaf, Hamburgerweg, en meteen weer linksaf, Stettinweg.
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Deze weg gaat over in Koningsbergenweg. Aan je rechterhand zie je de
Eemstadboerderĳ die stadslandbouw in Amersfoort ontwikkelt. De boerderĳ wil
duurzame landbouw in de stad brengen en Amersfoorters laten genieten van
lokaal voedsel, zonder kunstmatige bemesting en chemische bestrĳdingsmiddelen.

Blĳf de Koningsbergenweg volgen, met de bocht mee naar links, ook al staat er
een stopbord. Bĳ het stoplicht heb je de keuze. Steek je bĳ de verkeerslichten over
en ga je rechtsaf door de Hanzetunnel, dan passeer je een prachtige
koeienmozaïek. Steek je bĳ de verkeerslichten over en ga je linksaf bĳ de
volgende verkeerslichten, dan steek je de Hanzeboulevard over. Dat laatste doen
wĳ. Fiets rechtdoor de Knieptang in. Deze gaat over in de Hiep.

Ga over het bruggetje over het Boer Bartpad, door de speeltuin. Wat een
toepasselĳk naam. Aan het eind ga je linksaf, Hendrik van den Heuvellaan. Steek
de Van Beeklaan over en fiets de Alphons Mulderlaan in. Wil je meer weten over
de straatnamen in Hooglanderveen? Check dan https://bvhooglanderveen.nl/
over/straatnamen/#toggle-id-25

Even later zie je rechts de Brink, met het kunstwerk de Hoi-berg van Ida van der
Lee en Marcus Petstra. Het is een ontmoetingsplaats en podium geïnspireerd op de
tweeroedige hooiberg, als verwĳzing naar de oude agrarische bestemming van
Hooglanderveen. Het houten podium heeft de vorm van een stapel hooibalen, met
een open dak van gelaserd staal in hooistructuur. Het zonlicht zorgt voor projectie
van het hooi op het plein, in het dak zit her en der het woord Hoi verwerkt. Op het
plein staan bankjes in de vorm van hooibalen van hetzelfde gelaserde staal, met
daarin de namen van boerderĳen die door de groei van Amersfoort zĳn
verdwenen.

Vraag 8: Hoeveel gele strobalen zie je?

Aan de Brink staat eetcafé ʼt Houteveen. Op het buitenterras zie je fotoʼs van hoe
Hooglanderveen er vroeger uitzag. Een prima plek om even bĳ te tanken. Tip van
de Jannen.

Fiets linksaf, de Van Tuyllstraat. Van Tuyll van Serooskerken, baron Henri Charles,
1884-1950, was burgemeester van Hoogland van 1915 tot 1930. Ook was hĳ
bewoner en eigenaar van landgoed Coelhorst in Hoogland- West. De Jan
Boerenfluitjes Fietsroute Hoogland komt daar langs. Tip van de Jannen.
Neem de eerste weg rechts, Veldbeemd. Deze gaat over in de Johanneshoeve.
Aan het einde kom je op de Boerderĳboulevard. Je gaat naar links en op de
rotonde (9) zie je De Slak. Het is nu een naaktslak, maar soms hebben de
voelsprieten een mutsje op. Wie de mutsjes van de slak breit, is een raadsel. Er is
wel een Facebookpagina, maar die lĳkt in een ruststand: https://
www.facebook.com/deslakvanvathorst/ Weet jĳ wie de mutsjes breit? Wĳ Jannen
zĳn nieuwsgierig.

Ga bĳ de rotonde linksaf, Gagelgat. De naam verwĳst naar het veen. Gagel is
namelĳk een heestertje dat goed groeit op moerassige gronden. Wĳ associëren
het met Gargamel, van de Smurfen. Steek de Broodheuvel over, en ga na de mini-
speeltuin en de bocht naar rechts, linksaf, Bombiezen. Rechts zie je een hooiberg.
Aan het einde kom je weer terug op de Van Tuyllstraat en daar ga je rechtsaf.
Deze weg heet even later de Heideweg.
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Steek het spoor over, fiets langs Dims en ga vervolgens rechtsaf, Veenweg. Deze
gaat over in de Angelinepolder. Ga vervolgens linksaf, Paulinapolder. Je ziet de
Lidl en bent weer terug in winkelcentrum Vathorst. Bĳ het speeltuintje met de
waterpomp tegenover ICOONtheater en de bieb zie je een kunstwerk.

Vraag 9: Wat denk jĳ dat dit is?

Je bent weer bĳ het startpunt terug, je hebt het gehaald! Bedankt dat je de Jan
Boerenfluitjes Fietsroute door Vathorst hebt gefietst en geniet van de
pannenkoeken!

Fotowedstrĳd

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.

Wĳ Jannen bedanken alle vrĳwilligers en partners in de wĳk:

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.

Routebeschrĳving Vathorst/Hooglanderveen (vervolg)



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


