Routebeschrĳving Amersfoort Kattenbroek
Startlocatie: winkelcentrum Emiclaer, bĳ de vĳver.
NB: Als je leuke fotoʼs onderweg maakt, dan zien we die graag terug via de
sociale kanalen (zie onderaan deze routebeschrĳving).
Loop, met je rug naar de vĳver, rechtdoor langs de Hema en de Visscher. Ga aan
het eind rechtsaf, de Beurs, en loop langs de winkels. Steek de Laan van Emiclaer
over naar De Bekroning. Rechts zie je De Ontmoeting, een multifunctionele ruimte
voor jong en oud op de grens van Kattenbroek en Zielhorst. In deze ʻHuiskamer
van de wĳkʼ staan ontmoeten, verbinden en omzien naar elkaar centraal. Wist je
dat dit het eerste huis was in Kattenbroek? Het staat er al sinds de 18e eeuw en in
de loop van de jaren heeft het natuurlĳk wel een metamorfose ondergaan.
Ga direct na De Ontmoeting rechtsaf, Hof der Kolommen. De vierkante lampjes
schĳnen ʻs avonds. Dus kom in de avond nog een keer langs.
Vraag 1: Op nummer 10 zie je drie dieren een poes, een eend en een …
Ga aan het eind naar rechts en daarna naar links, de Laan naar Emiclaer. Loop
over het parkeerterrein, het Poortmanpad, en vervolg dit pad langs de kerk, De
Lichtkring. Je kunt kiezen tussen het voetpad en het wandelpad door het groen.
Rechts zie je een ooievaarsnest, waar helaas nog nooit een liefdeskoppel is
neergestreken... Ga rechtsaf, De Oversteek, over de vĳver. Na de eerste brug, bĳ
de ronde muurtjes, kun je linksaf een klein uitstapje maken naar een pad door het
moeras. Dit noemen ze de natte kant van de vĳver en er zitten onder andere
bĳzondere vogels in het riet en de struiken. Weer terug bĳ De Oversteek vervolg je
je wandeling over de lange brug. ʼs Avonds geven de lampen een kleurrĳk licht.
Voor je zie je de wĳk Kattenbroek. Neem het pad rechts langs het water, richting
de voetbalkooi. Ga linksaf en steek Het Masker over, de Bruggensingel-Zuid. Loop
door tot openbare basisschool De Dubbelster.
Vraag 2: Je ziet op de school een muurtekening van allerlei steden.
Welke zĳn dat?
Op verschillende plekken in Kattenbroek zie je betonnen platen met klauwen van
een beest die eronder vandaan komen. Deze kunstwerken vormen samen het open
boek van Poliphilo, gemaakt door kunstenaar Joseph Semah. ʻHet geheim van
Poliphiloʼ is gemaakt in 1997 en bestaat uit achttien ʻboekenʼ in het gras, verspreid
door Kattenbroek. De bladzĳden worden ondersteund door bronzen objecten.
ʻHet geheim van Poliphiloʼ is al sinds de Renaissance een veelgebruikte inspiratie
voor de inrichting van tuinen.
Ga tussen Bruggensingel-Zuid 24 en 26 over de brug. Je ziet enkele brugwoningen
die door architect Leo Heĳdenrĳk zĳn ontworpen. De woningen zĳn zelfs in
Madurodam terug te vinden.
Ontwerper Ashok Bhalotra van de wĳk Kattenbroek wilde een gezonde, veilige en
vrolĳke omgeving, waar mensen zich thuis voelen en kriebels krĳgen om
te dromen. Hĳ maakte hiervoor gebruik van thema's en metaforen, iets wat vanaf
dat moment vaker werd toegepast in de stedenbouw. Uitgangspunt bĳ het ontwerp
was een niet-standaard woonwĳk.
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Balothra werkte nauw samen met kunstenaar LaSalle. Deze maakte drie
ontwerpen in de Verborgen Zone. Zo zĳn op de putdeksels voetsporen te zien van
volwassen, kinderen en vogelpootjes. Kĳk ook eens omhoog naar de witte gevels
van de muurhuizen. Daar zie je afbeeldingen van alledaagse zaken die betekenis
hebben voor jong en oud, zoals autoʼs, scooters, mobieltjes en schoenen. Deze
gevels kom je later ook nog een paar keer tegen. Als laatste maakte LaSalle
terracotta olifantjes, ook een verwĳzing naar het boek over Poliphilo. Ook deze
olifantjes kom je nog een paar keer tegen. Steek de Bruggensingel-Noord over bĳ
de drempel en wandel schuin rechtdoor, De Herfstdraad. Steek aan het einde de
Australiëring over en ga de brug over. Rechts zie je een kunstwerk in het water, de
Boomfontein van Thomas Puckey. Het lĳkt op een omgekeerde boom met
afgesneden takken waar water uit kan spuiten. Hierdoor worden de takken weer
een geheel met het water.
Vraag 3: Na de brug zie je rechts een dier onder een opengeslagen boek.
Welk dier is dit?
Ga rechts, Het Labyrinth. Op nummer 13 zie je een terracotta olifant. Tegenover
dit huis is een natuurlĳk labyrint. Dit staat voor de zoektocht naar de kern van de
dingen. Durf je tot het middelpunt te lopen en weer terug? Aan het eind, aan de
Laan der Winden, staat een 19e eeuwse boerderĳ. Deze stond vroeger in het
buitengebied van Hoogland en bleef als enige boerderĳ behouden bĳ de bouw
van Kattenbroek.
Ga linksaf voor de schapen en gelĳk naar rechts, via De Ontdekking, naar de
Laan der Hoven. Ga na de hekjes naar links en wandel langs een galerie in een
serre. Steek bĳ InteraktContour (Dodoensserre) de weg over en loop over de
voetgangersbrug. Ga vervolgens naar rechts, De Verwondering, en volg de bocht
naar links. Ga tegenover nummer 37 naar rechts de brug over, Het Mysterie, en
passeer de gekleurde paaltjes. Aan je linkerhand zie je het kunstwerk Etenstĳd van
kunstenaar Gust Romĳn. In de volksmond wordt het De Aardappelberg genoemd.
Vraag 4: Hoeveel aardappels liggen er op de blauwe tafeltjes?
Na De Aardappelberg loop je naar links, Het Avontuur. Steek de Dopheide over
naar De Panne. Let ook hier weer op de putdeksels. Via het bruggetje steek je de
Aziëring over. Links zie je een opvallend kunstwerk. De volgende vraag is voor de
kenners van de wĳk.
Vraag 5: Hoe wordt dit monument in de wandelgangen genoemd? Wĳ Jannen
durven het niet hardop te zeggen.
Het kunstwerk heet Menhir en is gemaakt door Daan van Golden, naar een
voorbeeld uit Finistère. Het beeld is 9.5 meter hoog en er moest wingerd op
groeien. Zo te zien, is dat niet echt gelukt… Het beeld is ook een verwĳzing naar
het oude, Indiase vruchtbaarheidssymbool yoni en lingam. Ga nu De Mui in. Zie je
weer de dieren onder de platen? Een mui is een onderbreking of geul in de
zandbank die loodrecht op het strand staat waardoor het water met veel kracht
naar de zee stroomt. Dat weet je dat maar. Deze kant van de wĳk heeft veel
verwĳzingen naar zee, water, schepen en zeilen. De huizen links hebben de vorm
van een schip.

Routebeschrĳving Amersfoort Kattenbroek (vervolg)
Aan het eind van De Mui, aan de overkant van De Kreek, zie je het kunstwerk
Tertulia van kunstenaar David Veldhoen. Tertulia een Spaanse verzamelnaam die
verwĳst naar een plaats waar mensen samen komen om te vieren en te schuilen.
Ga maar eens kĳken. Als je op het krukje in het kunstwerk gaat staan, zie je
allemaal portretten van wĳkbewoners. Pas op je hoofd!! Ga weer terug naar het
einde van De Mui.
Ga daar naar rechts, De Kreek, en gelĳk de eerste rechts, de Groote Kreek. Blĳf
deze straat volgen, ook als deze een bocht naar links maakt. Steek aan het eind,
bĳ nummer twee, rechts het bruggetje en Het Broek over en wandel over Het
Moer. Ga onder de poort door, de Hof der Gedachten. Als je naar de huizen links
kĳkt, zie je kleine puntjes op de hoeken van de daken. Daarom worden ze de
ʻvillaʼs met de kattenoortjesʼ genoemd. Even verderop vind je het Pluspunt van
Indebuurt033. Daar kan je terecht met vragen of als je iets wil doen voor je buurt.
Ga linksaf onder het gebouw door, steek het zebrapad van de Laan naar Emiclaer
over (kĳk goed uit!) en ga op het voetpad naar rechts. Ga bĳ het Kruidvat naar
links, winkelcentrum Emiclaer in. Wandel rechtdoor en je komt weer bĳ het
startpunt terug. Je hebt het gehaald!
Bedankt dat je de Jan Boerenfluitjes Route hebt gelopen en geniet van de
groentefrietjes.

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.
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.
Wĳ Jannen bedanken alle vrĳwilligers en partners in de wĳk.

Groentefrietjes
Wat heb je nodig om dit lekkere tussendoortje te maken?
1
1
1
1
1

komkommer
paprika
winterwortel
patatzakje
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.

