Landgoed Schothorst

Colofon
Heeft u ideeën voor een dergelijke wandeling?
Uw suggesties zijn zeer welkom! Meld ze bij:

Dit is het derde deel uit de serie
“Natuurwandelingen in en om Amersfoort”.
Er zijn plannen om nog meer van dit soort
boekjes samen te stellen. Mooie beschrijvingen
van niet al te lange wandelingen die u vlak in de
buurt kunt maken.
Reeds verschenen:
1 Klein Zwitserland
Natuur en cultuur op de Amersfoortse Berg
2 Legendes
Verhalen over planten en bomen op landgoed
“Den Treek”
3 Landgoed Schothorst
Natuur en historie in Stadspark Schothorst
4 Van Monnikendam tot Tripmadam
Wandeling langs muurbegroeiingen en
historische plekjes in de oude binnenstad
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Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort
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Lengte ca. 3 km
Duur ca. 60 minuten
Prijs t 3,00
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Legenda
De openingstijden zijn als volgt:
Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00-17.00 uur.
Woensdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Van mei t/m september ook op zaterdag van
13.00-17.00 uur. Maandag gesloten.
Middeleeuws Erf Schothorst
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00-16.30 uur.
Woensdag van 13.00-16.30 uur.
Van mei t/m september ook op zaterdag en zondag
van 13.00-16.30 uur. Maandag gesloten.
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LANDGOED SCHOTHORST
Natuur en historie in Stadspark Schothorst; een ca. 3 km
lange wandeling langs de talrijke bezienswaardigheden van het
Landgoed.
Start- en eindpunt: het Centrum voor Natuur en Milieu
Educatie “Landgoed Schothorst” aan de Schothorsterlaan
21 in Amersfoort. In dit Centrum vindt de coördinatie plaats
van tal van activiteiten, zoals natuur- en milieueducatie voor
basis en voortgezet onderwijs, beheer van het landgoed,
wetenschappelijk en ecologisch onderzoek en een vrijwilligersproject ter ondersteuning van genoemde activiteiten.
Landgoed Schothorst vindt u aan de rand van de wijk
Schothorst, in het noordelijk deel van Amersfoort. Er zijn
ingangen aan de Schothorsterlaan, de Duivensteeg, de
Hoolesteeg en het Enkeerdpad. Het Landgoed is dagelijks
tussen zonsopgang en -ondergang te betreden. Honden
(ook aangelijnde!) zijn in verband met de kwetsbaarheid
van het gebied, niet welkom.
De wandeling geeft u een globale indruk van het landgoed
en is bedoeld als eerste kennismaking. Het terrein is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
Achter in dit boekje vindt u een plattegrond. Daarop kunt u
zien waar zich op het Landgoed bezienswaardigheden bevinden. De wandeling neemt u mee langs al deze plekken/plaatsen en geeft u onderweg de nodige achtergrondinformatie.
PRETTIGE WANDELING

HOE BEREIKT U LANDGOED SCHOTHORST
Met de trein:
• Naar NS station Amersfoort Centraal
• Bus 12 naar halte OudeGein
• Richting winkelcentrum lopen. Volg de gele bordjes naar
de hoofdingang ‘Landgoed Schothorst’ (Schothorsterlaan).
Het is ca. 15 minuten lopen
• U kunt ook een (trein)taxi nemen bij station Amersfoort
Centraal
Met de auto:
Komende uit de richting Amsterdam-Hilversum:
• A1, afslag Bunschoten
• Bij rotonde richting Amersfoort/Hoogland
* Bij volgende rotondes rechtdoor rijden
* Bij eerste stoplicht linksaf, richting Hoogland
* Na ca. 75 meter bij de rotonde rechtsaf en door het dorp
Hoogland heen rijden (Hamseweg)
* Aan het eind van het dorp is aan de linkerkant de ingang
van het Landgoed. U herkent de oprijlaan aan de
gemetselde zuilen met daarop ‘SCHOT’ EN ‘HORST’
Komende uit de richting Zwolle-Apeldoorn:
• Bij kruispunt Hoevelaken de A1 richting Amsterdam
(niet richting Amersfoort)
• Doorrijden tot afslag Bunschoten
• Bij rotonde richting Amersfoort/Hoogland
• Zie verder vanaf *
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Komende uit de richting Den Haag-Rotterdam:
• Bij kruispunt Hoevelaken de A1 richting Amsterdam
(niet richting Amersfoort)
• A1 volgen tot afslag Bunschoten
• Bij rotonde richting Amersfoort/Hoogland
• Zie verder vanaf *

BEGINPUNT
Met de rug naar de ingang van het Centrum voor Natuur
en Milieu Educatie gaat u rechtuit. Na ca. 20 m linksaf, een
hoogopgaand loofbos in. Aan het eind van het pad ziet u
door de bomen het Landhuis schemeren. Ga links om de
rotonde heen en meteen rechts, waar het Landhuis zich aan
de rechterkant openbaart.
1

Het Landhuis
Vanaf de rotonde kunt u het witte landhuis, dat inmiddels
een kantoorbestemming heeft, in volle glorie bewonderen.
De geschiedenis van de
villa gaat, net zoals die
van het Landgoed, heel ver
terug. Eeuwenlang heeft
dit gebied een agrarische
bestemming gehad. Het
huis is tot 1938 in particuliere handen geweest.
Vervolgens heeft het dienst
gedaan als instituut voor
moderne veevoeding. In
3

1974 koopt de Gemeente Amersfoort het Landgoed aan,
wegens de ligging in het bestemmingsplan Schothorst. Van
de oorspronkelijke 60 ha. blijft 20 ha. over voor het huidige
“Landgoed Schothorst”.
Op de plaats van dit statige gebouw heeft al een boerderij
gestaan in het jaar 1600. In de loop der tijd veranderde de
functie en werd het een buitenverblijf van voorname families.
In 1846 werd het Landgoed zelfs “Heerlijkheid” genoemd. De
rijke familie Verloren van Themaat heeft er gewoond vanaf
ongeveer 1850. Omstreeks 1870 verbouwden zij het voorste
deel van de oorspronkelijke boerderij tot een woonhuis van
aanzien in neoclassicistische stijl. Kenmerkend voor deze
stijl zijn de witgepleisterde muren, als goedkope imitatie van
natuursteen. De hoofdingang kwam aan de achterkant van
het gebouw. Dit paste goed binnen de toenmalige gedachte
over een huis in een Engelse landschapstuin.
Ook buiten bracht de familie ingrijpende veranderingen aan.
De stallen maakten plaats voor een deftig Koetshuis en er
kwam een Orangerie met moestuin (iets verder in deze
wandeling kunt u beide gebouwen zien). Ook de parkachtige
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tuin waar u nu doorheen loopt, is een overblijfsel uit die tijd.
Architect S.A. van Lunteren ontwierp op hun verzoek een
parktuin naar de mode van die tijd in Engelse landschapsstijl.
Van Lunteren maakte er een romantisch park van,
compleet met slingerende paadjes, bochtige vijvers, uitheemse boomsoorten en prachtige doorkijkjes; karakteristieke
elementen in het Landgoed die nog steeds aanwezig zijn.
Houd links aan en verlaat de rotonde.
Ga rechtsaf, de Schothorsterlaan op.
2

Schothorsterlaan
Links van de weg ziet u een moeras. Dit is speciaal aangelegd om de waterplanten en -dieren, die hier oorspronkelijk
in de greppels en sloten van de dekzandlaagte woonden,
een nieuw leefgebied te geven. Door de aanleg van de wijk
Schothorst raakten zij dit namelijk kwijt.
Zo heeft een groot aantal kikkers en padden, op deze extra
nat gehouden plek, hun leefgebied in de stad Amersfoort.
Ieder jaar steken zo’n 1400 padden de Schothorsterlaan over
tijdens de paddentrek (afhankelijk van het weer, eind februari
tot begin april), al dan niet via de speciaal aangelegde tunnels. Over een van deze tunnels loopt u, als u uw wandeling
vervolgt.
Het moeras is voor het publiek niet toegankelijk. Daarvoor
is het simpelweg te kwetsbaar. Het centrum voor Natuur en
Milieu Educatie organiseert regelmatig rondleidingen naar
het gebied (informatie bij de balie van het Centrum).
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Oprijlaan
De laan waar u nu loopt, is van oorsprong de oprijlaan.
De pilaren helemaal aan het begin van de Schothorsterlaan
(vanaf hier niet te zien) herinneren daar duidelijk aan. Vanaf
de ingang geeft de oprijlaan, met aan weerszijden statige
bomen, een prachtig uitzicht op het Landhuis. Vandaar dat
met ook wel spreekt over een zichtas. Deze “zichtas”
herinnert, evenals de bomenrijen, aan de strakke Franse landschapsstijl; de voorloper van de romantische Engelse stijl.
U volgt de bocht naar rechts en komt zo op de Duivensteeg.
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Stadspark Schothorst
De groene zone, waar u nu doorheen loopt, verbindt
Landgoed Schothorst met het landelijke buitengebied van
Amersfoort. Voor het behoud van de oorspronkelijke flora
en fauna is deze verbinding letterlijk van levensbelang. Via
deze verbinding kunnen planten en dieren uit Weerhorst
en Landgoed Coelhorst Landgoed Schothorst nog steeds
bereiken en andersom.
In de beschermende bufferzone tussen het stedelijk gebied
en het Landgoed is een vrij uitgebreid netwerk aangelegd van
wandel- en fietspaden. Dit maakt het mogelijk de contouren
van het Landgoed te bekijken vanaf diverse punten.
Neem de eerste weg rechts. Na ongeveer 100 meter
komt u uit op de rotonde, waar u zojuist ook was.
Ga linksaf.
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Koetshuis
Hier ziet u het in 1871 gebouwde Koetshuis. De al eerder
genoemde S.A. van Lunteren ontwierp het in de neorenaissancestijl; compleet met het karakteristieke paardenhoofd
aan de gevel. In de tijd dat de familie Verloren van Themaat
op het Landgoed woonde, deed het ook werkelijk dienst als
koetshuis. Nu wordt het bewoond.
Voor het Koetshuis linksaf.
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Educatieve tuinen
Eerst maakt u kennis met de zogenaamde “vegetatietuinen”.
In deze tuinen heeft men de landschappen rondom
Amersfoort in het klein nagebouwd. Bordjes met uitgebreide
informatie geven een goed inzicht in de natuurlijke historie
van deze drie verschillende landschapstypen: de Gelderse
Vallei, de Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei. U loopt op
dit moment over een noordelijke uitloper van de Gelderse
Vallei, een rug van hoge zandgronden.
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In de verte ontdekt u de neoclassicistische Orangerie.
Daar liet de familie Verloren van Themaat allerlei uitheemse,
vorstgevoelige bomen en struiken overwinteren, waaronder
sinaasappelbomen; vandaar de naam Orangerie. Ook in de
Orangerie wonen nu mensen.
U komt vanzelf bij de waterplantenbakken.
Links van de waterplantbakken vindt u de terraria (richting
Orangerie). Rechts bevinden zich de zonnewijzer en de
insecten-bloementuin. Bekijk eerst de terraria en raadpleeg
eventueel de plattegrond voor een goed overzicht van de
andere bezienswaardigheden.
7

Terraria
Terrarium betekent letterlijk: een kleine, met dieren bevolkte
broeikas, waarin planten op de tweede plaats komen. In de
vier terraria die u hier aantreft, zijn reptielen en amfibieën
uit de drie landschapsgebieden rondom Amersfoort ondergebracht.
Teruggekomen bij de waterplantenbakken, gaat u links.
Loop om het ronde heuveltje (dat de Utrechtse Heuvelrug
voorstelt) heen. U komt uit op een klinkerpleintje.
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Zonnewijzer
Op het klinkerpleintje staat een grote zonnewijzer. Wij gebruiken de zonnewijzer als oriëntatie van de tijd. De tuin rondom
de 2,5 meter hoge naald heeft de kleuren van de regenboog.
Meestal staat er van iedere kleur wel wat in bloei.
Ga vanaf het pleintje het pad op richting het Centrum voor
Natuur en Milieu Educatie en aan het eind links. U loopt nu
langs de insecten-bloementuin.
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Insecten-bloementuin
Bijen gebruiken de zon als oriëntatie van plaats en afstand,
nadat ze elkaar via hun eigen ‘taal’ hebben verteld waar
stuifmeel en nectar te halen valt. Vooral in de zomer is een
bezoek aan deze tuin daarom een indrukwekkende belevenis.
Verschillende soorten vlinders en insecten zorgen dan voor
een kleurrijk schouwspel en bijen doen hun zonnedans.
Loop rechtdoor het Middeleeuws Erf Schothorst op.
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Middeleeuws Erf Schothorst
Op het Middeleeuws Erf Schothorst treft u als het ware een
gemengd bedrijf aan dat een goed beeld geeft van het leven
in de 7e - 8e eeuw. De boerderij is zo exact mogelijk nagebouwd, aan de hand van gegevens van een opgraving in
Wijk bij Duurstede (toen Dorestad geheten) en heeft zowel
een educatieve als een museumfunctie. Op de akkers en in
de moestuin vindt u gewassen uit de vroege middeleeuwen,
zoals Gerst, Spelt, Eenkoorntarwe en Boekweit, als ook oliehoudende- en vezelgewassen, tuinkruiden en verfplanten.
De dieren behoren tot zuivere huisdierrassen, zoals het
Veluws Heideschaap en Twentse Grijzen (een kippenras
uit de 19e eeuw). Ze maken actief deel uit van het gemengd
bedrijf, bijvoorbeeld door het begrazen van stukken weiland.
Als u het erf weer verlaat (via dezelfde weg), gaat u rechts.
Direct links ligt het gebouw van de Bijenvereniging (het
Bijenhuis) en de Sterrenwacht.
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Bijenhuis
In het Bijenhuis ‘zetelt’ de imkersvereniging Eemkwartier.
Regelmatig vinden hier cursussen en lezingen plaats over
bijenhouderij (informatie bij de balie van het Centrum).
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Sterrenwacht
In hetzelfde gebouw bevindt zich de Sterrenwacht. Hier
kunnen geïnteresseerden in weer- en sterrenkunde deelnemen aan verschillende activiteiten. Zo is het mogelijk om
met behulp van een grote sterrenkijker de zon, maan en
andere hemellichamen te observeren.
Ga rechtsaf. Direct links bevindt zich de kleinfruittuin.

12

Kleinfruittuin
De kleinfruittuin staat vol met vooral kleinere fruitsoorten,
zoals bessen, frambozen, abrikozen, pruimen, mispels en
druiven. Proef gerust!
Volg het pad rechtuit. Rechts liggen de akkers van het
Middeleeuws Erf Schothorst, links de Volkstuinen.
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Volkstuinen
De tuinen aan uw linkerhand zijn van volkstuinvereniging
De Breede Morgen. De leden van deze vereniging tuinieren
zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Wist u dat u bladluis van planten af kunt krijgen door ze
te bespuiten met brandnetelgier, of dat u insecten op een
dwaalspoor kunt brengen door uien naast wortels te planten?
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Loop rechtdoor het bos in. Bij de splitsing rechts aanhouden.
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Eiken en varens
U vervolgt uw wandeling in de natuurgebieden van het
Landgoed. In dit stukje bos staan voornamelijk Amerikaanse
eiken en op de bodem ziet u tal van sierlijke Adelaarsvarens.
Na een paar honderd meter ziet u een grote, vrijstaande
lindeboom. Deze lindeboom is uniek voor de omgeving en
ouder dan het bos zelf. De boom is vermoedelijk geplant ter
afbakening van een gebied.
Volg het pad en ga 15 meter na de lindeboom linksaf.
Natuurlijk bos
Zoals voor het hele Landgoed Schothorst, geldt voor dit erg
vochtige gedeelte een ecologisch beheer. De natuur mag hier
haar eigen gang gaan. Dode bomen blijven staan, omgevallen bomen blijven liggen. Voor veel planten en dieren is dit
precies wat ze nodig hebben.
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Hakhoutbos
Voorbij de omgevallen boom ziet u links een typisch hakhoutbos. In vroeger tijden gebruikte men hout uit hakhoutbos voor het stoken van ovens. De schors van eiken diende
veelal voor de productie van looistof, hetgeen men gebruikte
voor het looien van leer. De opgeworpen dijkjes, de rabatten,

zijn destijds aangelegd om de eiken te kunnen laten groeien.
Zonder de dijkjes zouden deze bomen niet in zo’n vochtige
grond kunnen leven.
Sla linksaf en loop naar de uitgang van het Landgoed aan het
Enkeerdpad.
16

Dekzandrug
Vanaf het voetgangerspoortje kunt u duidelijk een glooiing
in het landschap zien. Dit reliëf wordt een dekzandrug
genoemd; ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Nu is het een
grasvlakte die hoort bij het Stadspark. Vroeger bevonden zich
hier graslanden, waarop dieren graasden en akkers, waarop
men Rogge verbouwde.
Tijdens de laatste ijstijd hadden we hier geen ijs, maar was
de grond wel permanent bevroren. De wind had vrij spel op
de grote vlaktes met nauwelijks begroeiing. Grote hoeveelheden fijn zand verstoven, waardoor zich dekzandhoogtenen laagten vormden. U kijkt nu dus uit op de dekzandhoogte.
Een voorbeeld van een dekzandlaagte is het terrein ten zuiden van het Landgoed (nu de wijk Schothorst).
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Keer om en loop het Landgoed weer in tot de kruising bij
het bruggetje.
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Natuurlijke graslanden
Aan de rechterkant heeft u een prachtig uitzicht op de graslanden. Bedoeling van het ecologisch beheer is de graslanden
zoveel mogelijk te laten verschralen. Slechts enkele Schotse
Gallowayrunderen en Veluwse heideschapen bemesten de
bodem. Daardoor ontstaat er ruimte voor andere grassoorten
en een grote verscheidenheid aan kruiden, die op hun beurt
weer tal van diersoorten aantrekken, zoals vlinders en andere
insecten.
Beukenlaan
Recht voor u ziet u een imponerende beukenlaan, één van de
vele statige bomenlanen die het Landgoed rijk was ten tijde
van de Franse tuinstijl. In de jaren vijftig is de laan voor een
deel door brand verwoest. Men heeft nieuwe beuken aangeplant om de laan te herstellen.
Ga het bruggetje over en volg het pad.
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Aan uw linkerkant ligt een reusachtige
boom, geveld door de storm in 1986. Ook
deze boom blijft liggen en vormt zo een ideale voedingsbodem voor schimmels (paddestoelen), mossen en varens.
In dit stuk bos groeien voornamelijk jonge eiken en berken.
Bramen en Adelaarsvarens vormen de onderbegroeiing.
Na de bocht komt u op een mooie Eikenlaan met aan de linkerkant een zich ontwikkelend stuk open (park)bos.
19

Struwelen
De doornstruiken in het grasland aan weerszijden van deze
laan hebben een bijzondere functie. Zij zorgen voor een
natuurlijke overgang van grasland naar bos: de zogeheten
struwelen. Ze houden de grote grazers uit de buurt, waardoor jonge bomen weer de kans krijgen zich te ontwikkelen.
De struiken van Meidoorn, Sleedoorn en wilde roos krijgen
vrij spel en zorgen op deze overgang van bos naar grasland
voor een natuurlijke veekering.
Tussen de doornstruiken groeit Gewone vlier, Wilde lijsterbes, Sporkehout en braam. Samen met hoge meerjarige
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kruiden zoals Bereklauw, Boerenwormkruid, Wilgenroosje en
Grote wederik vormen zij een ideale schuilplaats voor hazen,
konijnen, wezels en hermelijnen.
Bij de T-splitsing gaat u naar rechts en bij het witte hek
rechtdoor. Verlaat het landgoed niet.
20

Regeneratie
In de begroeiing aan de linkerkant is goed te zien hoe zich
hier op natuurlijke wijze een bos ontwikkelt (regeneratie).
Op de open plaatsen, ontstaan door omgevallen bomen,
ontkiemen en groeien nieuwe bomen. Dit gebeurt in de loop
der tijd en in de opbouw van het bos kunt u verschillende
“etages” zien. De boomholtes, al dan niet uitgehakt door
spechten, bieden onderdak aan een bont gezelschap van
vleermuizen, bosuilen en mezensoorten.
De grillige waterpartijen aan het einde van dit bospad herinneren ons opnieuw aan de romantische Engelse tuinstijl.
Aan het einde van het pad rechtsaf. Zodra u de hoek om
bent, ziet u het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
weer liggen.
Als het Centrum geopend is, moet u zeker even naar binnen
gaan. Er is altijd wel een tentoonstelling te bezichtigen.
Ook kunt u er informatie vragen over alles wat u tijdens deze
wandeling gezien en ontdekt heeft.
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Legenda
De openingstijden zijn als volgt:
Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00-17.00 uur.
Woensdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Van mei t/m september ook op zaterdag van
13.00-17.00 uur. Maandag gesloten.
Middeleeuws Erf Schothorst
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00-16.30 uur.
Woensdag van 13.00-16.30 uur.
Van mei t/m september ook op zaterdag en zondag
van 13.00-16.30 uur. Maandag gesloten.
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Dit is het derde deel uit de serie
“Natuurwandelingen in en om Amersfoort”.
Er zijn plannen om nog meer van dit soort
boekjes samen te stellen. Mooie beschrijvingen
van niet al te lange wandelingen die u vlak in de
buurt kunt maken.
Reeds verschenen:
1 Klein Zwitserland
Natuur en cultuur op de Amersfoortse Berg
2 Legendes
Verhalen over planten en bomen op landgoed
“Den Treek”
3 Landgoed Schothorst
Natuur en historie in Stadspark Schothorst
4 Van Monnikendam tot Tripmadam
Wandeling langs muurbegroeiingen en
historische plekjes in de oude binnenstad
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Landgoed Schothorst
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort
tel. 033 - 46 952 00
e-mail: cnme@amersfoort.nl

Natuurwandelingen in en om Amersfoort

Uitgave
Gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort
Route en tekst
Theo Hotke, Cora van de Sande en Ton Veenendaal
Tekstcorrectie
Marjo Somers

3

Fotografie
Johan Evers
Plattegrond
Hannah Golterman

Natuur en historie in Stadspark Schothorst
Vormgeving
Coers en Roest Ontwerpers bno, Arnhem
Druk
Grafifors b.v.

ISBN 90-806165-3-2

Lengte ca. 3 km
Duur ca. 60 minuten
Prijs t 3,00

16

15

Legenda
De openingstijden zijn als volgt:
Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00-17.00 uur.
Woensdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Van mei t/m september ook op zaterdag van
13.00-17.00 uur. Maandag gesloten.
Middeleeuws Erf Schothorst
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00-16.30 uur.
Woensdag van 13.00-16.30 uur.
Van mei t/m september ook op zaterdag en zondag
van 13.00-16.30 uur. Maandag gesloten.
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