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NIVON
Het Nivon is de Nederlandse tak van de internationale natuurvriendenbeweging. Het Nivon maakt zich sterk voor recreatie in
harmonie met natuur en milieu. Daarnaast is persoonlijke aandacht en solidariteit van groot belang. Dat is terug te zien in alle
activiteiten, zowel bij vakanties als bij kortdurende activiteiten.
Het Nivon is een typische voor - door vereniging: alles wat het
Nivon doet wordt bedacht, georganiseerd en uitgevoerd door
Nivonners, de vrijwilligers ofwel de actieve leden. Dit doen ze
voor anderen, Nivon-leden en niet-Nivon-leden, maar ook voor
zichzelf, gewoon omdat ze er plezier in hebben en het Nivon
een leuke organisatie is.
Deze vereniging voor natuur, cultuur en recreatie heeft meer
dan 40.000 leden. Vrijwilligers beheren wandelpaden en
25 natuurvriendenhuizen. Ook worden actieve groepsvakanties
zoals trefkampen en wandeltrektochten georganiseerd. Door
het hele land verspreid zijn Nivon- groepen actief.
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EEM- EN DUINPAD
Vanaf NS-station Amersfoort voert deze wandeling door het bos
en langs de vijver van landgoed Birkhoven, langs het rivierenlandschap van de Eem, door de historische dorpskern van Soest,
over de historische landbouwgronden van de Soester Eng en
tenslotte door het stuifzandgebied de Korte Duinen terug naar
Amersfoort.
De route is niet gemarkeerd. De routebeschrijving is echter
zo uitvoerig, dat verdwalen niet waarschijnlijk is. Nauwkeurig
lezen blijft noodzakelijk. De kaart biedt extra houvast.
De cijfers op de kaart corresponderen met de nummers van
de routebeschrijvingen in het boekje. De letters corresponderen met de teksten over bezienswaardigheden onderweg.
U kunt bij punt 6 (na 9 à 10 km) de tocht afbreken. Daar is
het NS-station Soest-Centrum. De overige 8 km zijn nog wel
de moeite waard voor een volgende wandeldag.
Uiteraard kunt u ook de wandeling in Soest beginnen:
u start dan bij punt 6.
Ook voor kinderen zijn er diverse aantrekkelijke doelen
onderweg. Na langdurige regenval kunnen sommige paden
modderig zijn.
Honden zijn op een aantal delen van de route verboden.
Deze wandeling kent een Eemvariant (18 km) en een
poldervariant (17 km), omdat het jaagpad langs de Eem
van 1 november tot 1 juli is afgesloten om de vogels tijdens
overwintering en broedperiode niet te verstoren.
PRETTIGE WANDELING!
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BEREIKBAARHEID
Start wandeling
De wandeling begint bij NS-station Amersfoort, maar kan
ook gestart worden bij punt 6: Soest-Centrum.
Vanaf NS-station Soest-Centrum loopt u dan linksaf de
Stationsstraat in en steekt de weg recht over tot u bij de
achterkant van de kerk de wandeling kunt oppakken.
Openbaar vervoer
Zie hiernaast bij “Tocht onderweg afbreken”.
Informatie 0900-9292 (“Van deur tot deur”) of
0900-1475 (Sprekende computer)
Treintaxi
Amersfoort tel. 033 - 4622444
Soest, valt onder Baarn 035 - 5412900
Voor deze taxi is het normale (dus hogere) tarief
van particuliere taxi-ondernemers verschuldigd.
Parkeren
P+R-parkeerplaats bij het station (punt 1)
Bosbad in Birkhoven (tussen punt 2 en 3)
Soest-Centrum (naast de kerk, punt 6)
Winkelcentrum in Soest-Zuid (voor punt 7)
Restaurant “De Korte Duinen” (bij punt 7B)
Uiteraard laat u geen afval achter. Op verzoek van privéeigenaren die ons toestemming verleenden om over hun
terrein te lopen, leggen wij hier nog eens de nadruk op.
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Er zijn diverse mogelijkheden om de tocht onderweg af
te breken.
Na 10 km: Trein vanaf NS-station Soest-Centrum. Vanaf de
linde bij punt 6 op de kaart, rechtsom langs de kerk; rijweg
oversteken en rechtdoor Stationsstraat in tot het (bewoonde)
NS-station; elk half en heel uur een trein zowel richting Baarn
als richting Utrecht.
Na 12 km: Bushalte bij de Paardenkamp, 150 m na punt 7 op
de kaart. Connexxion, lijn 70 richting Amersfoort, halte
“Van Lenneplaan”, 2 x per uur, ook op zondag.
Na 14 km: Bushalte bij “‘t Eekhoornnest”; dit is voordat u
het stuifzandgebied ingaat, vóór punt 10 op de kaart.
U gaat linksom het vakantiecomplex “‘t Eekhoornnest”
binnen, loopt hier dwars doorheen naar de grote weg.
Aan de overkant van de weg ligt kaasboerderij “Staelenhoef”.
Connexxion, lijn 70 richting Amersfoort, halte “De Birkt”,
twee maal per uur, ook op zondag.
Horeca onderweg
Informatie hierover vindt u achterin dit boekje.
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HET ONTSTAAN VAN HET LANDSCHAP
De voorlaatste IJstijd
Zoals op zoveel plaatsen in Nederland is het landschap waar
onze wandeling doorheen voert gevormd in de IJstijden.
140.000 jaar geleden veranderde het klimaat hier drastisch en
brak er een langdurige koudeperiode aan, die 40.000 jaar duurde. IJstongen kwamen vanuit Scandinavië naar het Zuid-Westen
en schoven gigantische massa’s grond en stenen voor zich uit, die
een versperring opwierpen voor de naar het Noorden stromende
rivieren, die noodgedwongen hun loop verlegden naar het westen. Het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug zijn door het ijs opgestuwde heuvels. Het landgoed Birkhoven, waar onze wandeling
begint, ligt op een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug.
Een warme tussen-periode
In de hierop volgende warmere periode smolten de ijsmassa’s.
De zeespiegel steeg en het zeewater drong de door de ijsmassa’s
achtergelaten vallei binnen, de rivieren begonnen weer te
stromen.
De laatste IJstijd
80.000 jaar geleden brak er opnieuw een koudeperiode aan.
Deze keer bereikten de gletsjers ons land niet. De bodem was
wel permanent bevroren en de waterspiegel daalde weer door
ijsvorming. De ijzige wind joeg het zand van de drooggevallen
zeebodem als een deken over de heuvels in de dalen (dekzand).
Bovendien werd het hoogteverschil tussen heuvels en dalen
geringer, doordat in de zomer de bovenste laag ontdooide en
de modder van de hellingen naar beneden gleed. ’s Winters
werd de kleiige ondergrond weer door zand ondergestoven.
Er ontstonden duintjes.
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Na de IJstijden
In de warmere periode die volgde, begon het Eemland geleidelijk
de vorm aan te nemen die we nu kennen. Het kale land raakte
langzamerhand bebost met dennen en berken, later ook met
eiken. De zeespiegel steeg weer ten gevolge van het smelten
van het ijs en het Eemdal veranderde in een ondiep moeras,
dat geleidelijk aan zoeter werd door rivier- en regenwater. Er
ontstond een weelderige plantengroei. Dit inmiddels verdwenen
moeras herkennen we nu aan de veenlaag in de bodem,
gevormd door afgestorven plantendelen. Overstromingen deden
zich regelmatig voor, ook nadat de mens dijken aanlegde.
Daardoor ligt er in Noord-Eemland zeeklei in plaats van veen
aan de oppervlakte.
De mens
De eerste mensen die hier leefden waren nomaden: jagers, vissers
en verzamelaars. Toen mensen zich langzamerhand gingen vestigen, deden ze dat op de iets hoger gelegen gronden uit voorzorg
voor overstromingen. Op de nog hoger gelegen gronden lagen de
heidevelden waar schapen konden grazen. Op de lager gelegen
gronden liet men koeien grazen op grasland. In later tijd bleven
de lagere gronden in gebruik als grasland voor veeteelt en het
winnen van hooi. De heide op de hogere gronden werd ontgonnen en daar ontstonden akkers, bossen en dorpen. Dit patroon is
duidelijk te herkennen in het oude gedeelte van Soest, waar onze
wandeling grotendeels langs en doorheen loopt. Men herkent
daar duidelijk drie hoogteniveau’s met de laaggelegen
Eempolders, dan de bebouwing met boerderijen en dan de hooggelegen Eng.
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BESCHRIJVING VAN DE ROUTE
1

Verlaat het station via de uitgang Barchman Wuijtierslaan.
Ga richting verkeersweg (B.W.-laan). en sla rechtsaf.
Volg het voetpad aan de rechterkant van de weg.
A. Architectuur
U passeert op nr. 46 de villa “De Oogst”, een voorbeeld van de
bouwstijl van de Amsterdamse School uit 1927, en op de hoek
van de Groen van Prinstererlaan ziet u het voormalige Johan
van Oldenbarneveltgymnasium, gebouwd in 1931 en duidelijk
beïnvloed door architect Dudok.
In de groenstrook aan uw rechterhand is iets grappigs te zien:
wat doen die twee viertallen cementen bankjes, gegroepeerd
rondom een boom, daar achter de omheining van de groenstrook? Dat is het vroegere straatmeubilair van Amersfoort,
hier “gestald” nadat het werd vervangen door een moderner en
hufterbestendiger model.

2
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Na ongeveer een kilometer komt U uit bij de spoorwegovergang: hier steekt u zowel de weg als de spoorbaan over
en vervolgt deze weg.
U passeert de Amersfoortse dierentuin. Direct na het eind
van de omheining een smal wandelpaadje langs de omheining van de dierentuin ingaan (dus nog vóór paddestoel
nr.21515).

B. Landgoed Birkhoven
Ter hoogte van de dierentuin bent u aangekomen in het
bosgebied Birkhoven. Samen met het oostelijker gelegen gebied
Bokkeduinen vormde het begin vorige eeuw een waardevol landgoed. Birkhoven dankt zijn ontstaan aan een gefortuneerd man,
Jan Cock Blomhoff, die in Japan opperkoopman der Nederlandse
factorij was geweest. Hij kocht het gebied in 1824 en liet aan de
Soesterstraatweg een fraai huis bouwen. In 1907 kwam
Birkhoven in de openbare verkoop. De gemeenteraad besloot tot
aankoop van Birkhoven. Als motivatie werd gegeven dat men
deze vanouds geliefde wandelplaats wilde behoeden voor exploitatie als bouwterrein, waarbij “de fraaie bosschen” zouden
worden omgehakt. Deze vooruitstrevende daad kostte destijds
ƒ 60.000,-, welk bedrag opgebracht werd uit de winst van de
gemeentelijke gasfabriek over 1905 en 1906.
In bos Birkhoven stonden de ontwikkelingen niet stil. Het huis
Birkhoven werd al snel omgebouwd tot een horecagelegenheid
met als exploitant de bekende Phoenix-brouwerij. Een heideveld
werd ontgonnen voor de aanleg van een renbaan met tribune,
muziektent en grote renstal. Als ontsluitingsweg werd dwars door
de bossen de Barchman Wuijtierslaan aangelegd, genoemd naar
de burgemeester onder wiens leiding Birkhoven gemeenschapsbezit werd. Het dierenpark ontstond in de jaren dertig van de
vorige eeuw uit particulier initiatief. De grond werd door de
gemeente in erfpacht uitgegeven. Door toenemend toerisme
vinden nog steeds aanpassingen plaats, met name ten behoeve
van parkeergelegenheid. Dit gaat ten koste van bos.
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Aan het eind van de dierenparkomheining 25 m rechtuit
blijven lopen; 4 greppeltjes oversteken. Het pad kruist een
breder wandelpad: ga op dit kruispunt rechtdoor.
Na 80 m kruist het wandelpad wederom een breder wandelpad, bij 2 hoge sparren. Ga hier ook weer rechtdoor; u bent
nu in het Pinetum.
Na 20 m op de kruising rechts, langs een bank met afvalbak.
C. Het Pinetum
Vanwege zijn goede handelsbetrekkingen met het voor
Europeanen zo goed als afgesloten Japan zag Cock Blomhoff
kans om aan exclusief plantmateriaal te komen. Vermoedelijk
liet hij dit planten op zijn landgoed, hetgeen verklaart waarom
in het zuiden van Birkhoven, ter hoogte van het tegenwoordige
dierenpark, op oude kaarten de aanduiding “japansche bosjes”
te vinden is.
De laan met oude loofbomen (eiken en beuken) en naaldbomen
(douglasspar) is één van de oude hoofdlanen van het landgoed.
Pinus is de latijnse naam van het naaldbomengeslacht de den.
Een pinetum omvat echter niet alleen dennen maar allerlei
naaldhoutsoorten.
Het Pinetum in Birkhoven is in de dertiger jaren van de vorige
eeuw aangelegd als werkverschaffingsobject, samen met een
openluchttheater en de verderop aan de route gelegen bosvijver.
Dit pinetum heeft dus niets te maken met de “japansche bosjes”
uit de begintijd van Birkhoven.
Gegroepeerd naar werelddeel werden hier zoveel mogelijk naaldboomsoorten aangeplant. Helaas bleken niet alle soorten het
goed te doen op deze zandgrond. Tijdens een grote renovatie
in 1983 (50 jaar na de aanleg) werden soorten die het slecht
deden niet meer vervangen. Ook werden zichtlijnen (doorkijkjes)
hersteld en opslag van loofhout verwijderd.
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Bospad in Birkhoven
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Beukenhaag van oorspronkelijke geknotte, nu uitgegroeide stammen
(tussen punt 3 en 4)
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Bijzonder zijn de mammoetboom Sequoiadendron giganteum,
en de Metasequoia glyptostroboides. Deze laatste was vroeger
alleen als fossiel bekend, en werd in 1948 in China in levenden
lijve ontdekt.
Na 30 m links een “trapje” op. Na 100 m (zijpaden negeren)
komt u uit op een brede beukenlaan; hier rechtsaf.
Steek na 50 m bij het bankje het fietspad over (geel paaltje)
en ga na 10 m op de splitsing links. De gele paaltjesroute
buigt daarna op een driesprong linksaf, maar u houdt schuin
rechts aan tot aan een bankje bij het water van de Bosvijver.
D. Bosvijver
Deze vijver is in de periode 1934-1937 gegraven door menskracht
met behulp van kiepkarretjes die over een spoorlijntje liepen. Met
het uitgegraven zand werd een heuvel opgeworpen waarlangs
een spiraalvormig oplopend pad leidde naar een prachtig uitzichtspunt op de top. Tegenwoordig zijn er alleen maar boomtoppen te zien, maar toentertijd keek men over de bossen naar
de stad en de Eemvallei.
In de vijver ligt een eilandje. Ook is er een smalle watergang die
een verbinding vormt met het naastgelegen bosbad. Dit bad was
en is een fraai gelegen natuurbad met veel voorzieningen. Het
bad werd vroeger jaarlijks doorgespoeld via de smalle gracht naar
de bosvijver. Het gebruik van chloor had echter ongunstige gevolgen voor de natuurlijke kwaliteiten van de bosvijver. Begin 1990
was de bosvijver vrijwel volledig dichtgegroeid met wilgen en
waterplanten. Hoewel een bijzondere vogelsoort als de Dodaars
hier broedde, de Ringslang zonnebadend werd aangetroffen en er
een zeer rijke insectenfauna (met name libellen) werd vastgesteld, moest de watervegetatie sterk worden teruggedrongen.
Door de grote wateropname van de planten kwam de vijver in
warme zomers regelmatig droog te staan. Enkele jaren geleden
11

werd zelfs de hele sliblaag verwijderd en de vijver oogt nu weer
enigszins zoals ten tijde van de aanleg.
U vervolgt de wandeling linksom langs het water (water aan
uw rechterhand). Links ligt de hoge zandheuvel uit het verhaal over de geschiedenis van de Bosvijver. U gaat rechts een
bruggetje over. Meteen daarna op splitsing links. Al gauw
loopt u langs de afrastering van het Bosbad. Waar het pad
linksaf buigt, gaat u mee linksaf. Op een smalle asfaltweg
aangekomen gaat u rechtsaf.
3

De grote drukke verkeersweg (Birkstraat) oversteken en
rechtsaf gaan en na 150 meter tussen de huisnummers 149
en 151 een onverhard pad ingaan. Aan het eind buigt het pad
naar links en komt u uit bij de spoorwegovergang. Steek de
spoorwegovergang over en volg de asfaltweg, ga de eerste
weg links in. U hoeft hier niet over het asfalt te lopen; u kunt
ook het voetpaadje in de groenstrook nemen.
Daar waar een fietspad de groenstrook kruist kunt u besluiten een aardige attractie te bezoeken: “Het vindselmuseum
in Natura.” Zie voor meer informatie pagina 38.
Aan het eind buigt het pad linksom. U betreedt hier
het grondgebied van Soest en tevens het begin van de
zogenaamde Jaagpadwandeling.
LET OP!! In verband met de natuurwaarde van dit gebied is
het jaagpad slechts beperkte tijd toegankelijk.
Van 1 juli tot en met 31 oktober is de wandeling via het
jaagpad langs de Eem mogelijk. De route gaat verder bij 4A,
op pagina 17.
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Van 1 november tot en met 30 juni geldt er een “dijkverbod”
om de overwinterende en broedende vogels niet te verstoren.
De route gaat dan verder bij 4B, op pagina 17.
E. Paddenpoelen
De zogenaamde paddenpoelen zorgden vroeger in de weilanden
voor drinkwater voor het vee. De poelen trokken ook veel
amfibieën, insecten en vogels aan. Bijna alle poelen zijn door de
modernisering van de landbouw verdwenen. Met het herstellen
van deze poelen komen ook de kikkers, de salamanders en de
padden terug.
F. De Eem
Vanuit de stadsrand van Amersfoort met het industrieterrein
dat tot op de gemeentegrens van Soest is opgerukt, kijkt u nu uit
over het polderlandschap van de rivier. De Eem is één van de
weinige rivieren in Nederland die zijn oorsprong en eindpunt
binnen de landsgrenzen heeft. Vanaf de flanken van de Veluwe
stromen tal van beekjes door de Gelderse Vallei in westelijke
richting, waar ze zich steeds meer samenvoegen om tenslotte
vanaf Amersfoort als de rivier de Eem in de vroegere Zuiderzee
uit te monden.
In de 13e eeuw ging men van hout over op turf voor het
verwarmen van de woonhuizen. Hiervoor werden in deze streek
de veengronden, die tussen de Eng en de rest van de Heuvelrug
lagen, afgegraven.
In 1239 werd er een brede sloot, later een gracht, gegraven als
verbinding tussen het veengebied en de Eem. Hierlangs werd
de turf vervoerd op platte trekschuiten. De lading werd
“overgeslagen” op grotere transportschepen bij de Grote Melm
(melm = overslagplaats).
Bij de Kleine Melm vond de overslag plaats van goederen, die per
trekschuit vanuit Amersfoort werden aangevoerd nadat de
13

Amersfoortse haven te ondiep was geworden door verzanding.
Het jaagpad voor de trekschuiten liep onderlangs de dijk, omdat
het makkelijker is als waterpeil en looppad op dezelfde hoogte
liggen.
G. De Eempolder
In het vanouds open weidelandschap langs de Eem komen nog
steeds grote aantallen weidevogels voor.
Soorten als kievit, grutto, scholekster en tureluur zijn hier in de
broedtijd volop aanwezig. Ze worden in het najaar aangevuld
met veel vogelsoorten die hier op doortrek tijdelijk verblijven,
zoals plevieren, wulpen en snippen. Zij vinden hier voedsel en
rust. De invloed van de nabijgelegen Utrechtse Heuvelrug manifesteert zich hier door de aanwezigheid van kwel : grondwater
dat door een zijdelingse druk aan de oppervlakte komt. Het heeft
door zijn samenstelling een gunstige invloed op de vegetatie en
op de voedselrijkdom.
Na de herfst is het gebied van belang voor zwanen en ganzen uit
Noord-Europa. Zij verblijven hier de hele winter om te foerageren
op de graslanden. Alleen als het ook hier te koud wordt trekken
ze verder zuidwaarts. In het bijzonder de kleine zwaan is kenmerkend voor het Eemland. Een groot deel van de wereldpopulatie overwintert in Nederland, en daarvan weer honderden in dit
weidegebied langs de Eem. Rust is van levensbelang voor deze
vogels.
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De Eempolder, gezien vanaf het begin van het jaagpad

Einde jaagpad: tja, de lucht kan niet altijd blauw zijn...
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Ter hoogte van De Kleine Melm, vanaf de spoorwegovergang
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4 A

Eemvariant
Van 1 juli tot en met 31 oktober is de wandeling via het jaagpad
langs de Eem mogelijk, en dan is de route als volgt:
De dijk rechtsom volgend komt u eerst langs twee paddenpoelen en dan bij het water van de Eem bij een hek met overstap. U wandelt verder op de kruin van de dijk.
Bij een gebouwtje van het Waterschap eindigt het toegankelijke deel van het jaagpad: ga hier linksaf over de halfverharde
weg en rechtsaf de asfaltweg op.

4 B

Poldervariant
Van 1 november tot en met 30 juni geldt er een “dijkverbod”
om de overwinterende en broedende vogels niet te verstoren
en dan is de route als volgt:
Bij het hek (links) en het bord met “gedragsregels” het hek
door gaan en over het asfalt (A.P.Hilhorstweg) uw weg
vervolgen in uw oorspronkelijke looprichting. Na plm. 2 km
komt van rechts een halfverharde weg op de asfaltweg uit.
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Vanaf hier gaan Eemvariant en Poldervariant weer samen
verder.
Na 300 meter staat u voor de keuze: wel of niet roeien op de
Eem. Om te gaan roeien gaat u rechtsaf de oude oprijlaan in.
U komt bij het prachtige oude veerhuis aan de Kleine Melm,
anno 1681, waar degelijke, stabiele roeiboten te huur zijn, van
1 april tot medio september bij goed weer. Kinderen zullen
dit uitje ook waarderen. Waarschuwing: het aantal boten is
beperkt, dus houd rekening met “op is op”. Het veerhuis
hoorde bij een voetveer, dat hier vroeger was om Soest met
de polders aan de overkant en Hoogland te verbinden.
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Wie niet gaat roeien, gaat linksaf en wie wel ging roeien gaat
vanaf de oprijlaan rechtdoor: de spoorlijn over.
U ziet in de verte de oude kerktoren al liggen. Onmiddellijk
na het spoor linksaf, de Hooiweg op, en meelopen met de
bocht naar rechts die deze weg maakt. Loop de Hooiweg
helemaal af tot op de T-splitsing met de P. v.d. Breemerweg.
Ga hier rechtsaf. Let op de biezenvelden aan uw rechterhand
die zijn aangelegd voor waterzuivering.
H. Biezenveld
Oppervlaktewater of regenwater kan verontreinigd zijn of te veel
voedingsstoffen bevatten, door straatvuil (stad) of uitgespoelde
meststoffen (platteland). Daarom laat men het water hier niet
rechtstreeks naar de Eem stromen, maar via slootjes die begroeid
zijn met mattenbies, lisdodde en riet. Het voedselrijke slib
bezinkt in de slootjes; de planten nemen het teveel aan voedingsstoffen op en het gezuiverde water gaat naar de Eem.
Wel moeten van tijd tot tijd slib en plantenresten worden verwijderd; anders wordt dit gebied zelf zo voedselrijk dat de filterende
werking van de beplanting verloren gaat.
Volg de P. v.d. Breemerweg (Let op! Deze maakt een flauwe
bocht naar rechts). De oude kerk ligt weldra zichtbaar als een
baken, waarop u aankoerst.
Bij paddestoel 1987 ligt de vroegere bakkerij van Brummelen
(het huis dateert uit 1737) waar nu een schoonheidssalon is
gevestigd. U gaat rechtsaf en ziet op de rechterhoek de oude
dorpspomp met de vroegere dorpsherberg De Drie Ringen,
beschreven in het boek “Ferdinand Huyck” van Jacob van
Lennep, die op zijn wandelingen en postkoetstochten hier
vaak geweest is. In 1973 werd het een woonhuis.
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Nostalgie: het veerhuis aan De Kleine Melm

In de verte is de oude kerktoren al te zien...
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Uithangbord van herberg “De Drie Ringen”

De dorpsherberg uit het boek “Ferdinand Huyck” van Jacob van Lennep (1802-1868)
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De oude kerk van Soest
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Gaaf bewaard gebleven dorpskern: schooltje annex boerderij en oude kerk
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BEGINPUNT voor wie de wandeling in Soest wil starten.
AFHAAKPUNT voor wie hier na 10 kilometer de wandeling wil
afbreken en met de trein wil teruggaan. Zie algemene informatie
aan het begin.
6

Midden op het kruispunt achter de oude kerk stond een
monumentale oude linde, die helaas het loodje gelegd heeft.
Er staat nu een jonge linde.
Van de oude kerk dateren de oudste delen uit 1350, het koor
uit 1390; de toren uit 1480 is 46 m. hoog.
I. Centrum van Soest
Uit het stratenpatroon van het oudste gedeelte van Soest is de
geschiedenis van het ontstaan van het dorp nog steeds af te
lezen.
In de tijd van Karel de Grote, omstreeks de 8e à 9e eeuw, stond
hier een adellijk huis, een hofstede, op de grens van hoog- en
laagland, waar nu de oude Kerkbuurt is. In de hofstede woonden
de Heren van Soest, die hier het grootste deel van de grond bezaten. Zij waren heer en meester over hun boeren, die in zo’n 20
boerderijen op een rij onderlangs de Eng min of meer als slaven
leefden en werkten. De boerderijen stonden met de achterkant
naar de Eem, evenwijdig aan deze rivier. De weg hierlangs richting Baarn, de huidige Brinkweg, heette destijds de Doodweg.
Deze route werd namelijk gebruikt voor begrafenissen totdat
Soest in de 14e eeuw een eigen kerkgebouw en eigen kerkhof
kreeg. Voor de boerderijen langs, evenwijdig aan Engrand en
Eem, liep een pad waarlangs de boeren naar de kerk gingen: het
Kerkpad. Bij de ingang van het Kerkpad stonden vroeger houten
bogen, zodat er geen paard-en-wagens doorkonden, alleen voetgangers. Evenwijdig hieraan liep een derde pad, de huidige
Steenhoffstraat, die nu een belangrijke verkeersader is en daar23

mee de functie overnam van de hoger gelegen en oudere weg
over de Eng.
Het is de boerderijen langs het Kerkpad niet aan te zien, dat de
oorspronkelijke bewoners zo’n miserabel bestaan leidden. Toen
eenmaal de hofstede was afgeschaft, ging het de boeren zeer
voor de wind. De ligging was gunstig temidden van de hooggelegen akkers en laaggelegen weilanden. In de 17e en 18e eeuw
verrezen de mooie, grote, stenen boerderijen, die er nu te
bewonderen zijn. Tijdens deze wandeling komen wij “te ver
van huis” als we nu het kerkpad in zouden gaan.
We lopen verder de Eemstraat in; daar staat op nummer 2
het oude gemeentehuis uit 1824.
Half verscholen achter een raamluik is een gevelsteen te zien:
3 raadshoeden wijzen op de functie als raadhuis, de ooievaar
met kindje op de vroedvrouw die hier woonde nadat het raadhuis
verhuisd was.
Vervolgens zijn er aan de rechterkant 3 diaconiewoningen,
bejaardenwoninkjes uit 1782.
Hier tegenover ligt het oude dorpsschooltje annex boerderij op
nummer 1; merkwaardige combinatie onder één dak…
Teruglopen richting kerk en op het kruispunt linksaf.
U loopt nu op de Kerkstraat, weer langs de vroegere bakkerij,
en gaat niet rechtsaf de Neerweg in, maar blijft rechtdoor de
Kerkstraat volgen tot het eind. De mooie grote witte villa was
eens de oude pastorie. De grote drukke autoweg voorzichtig
oversteken en linksaf 50 m verdergaan tot u rechts de
Veldweg ingaat. De spoorweg oversteken (rechts ligt de
werkplaats van een edelsmid), zijweg rechts (doodlopend)
negeren, omhoog lopen tot kruising. U staat hier op de
Soester Eng.
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Gevelsteen van het oude gemeentehuis
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Vanaf de grafheuvel is de Eng goed te overzien
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J. De Soester Eng
In de voorlaatste IJstijd werd de huidige Soester Eng als een langgerekte zand- en stenenheuvel door de gletsjer opgestuwd. De
heuvel werd afgevlakt door erosie, en het dal werd opgevuld met
stuifzand; daardoor is de hoogte van de heuvel nu niet indrukwekkend meer. Maar dit hoogteverschil bepaalde wèl het aanzien van het landschap van nu; het was van invloed op het
grondgebruik en de plaats van de nederzettingen.
Een bewijs van vroege menselijke aanwezigheid hier ter plaatse is
de (gerestaureerde) grafheuvel, die dateert uit de late Steentijd
(2500 tot 2000 v. Chr.).
In de plaats van de vroegere boekweit- en korenteelt is op de Eng
tegenwoordig de monocultuur van maïs beeldbepalend. Maar
we mogen blij zijn, dat de Eng er nog is, want in de jaren zeventig van de vorige eeuw waren er plannen om de Eng vol te zetten
met nieuwbouw. Dat dit niet doorging, is te danken aan het
verzet van de lokale bevolking. In 1992 is de Eng tot beschermd
dorpsgezicht verklaard.
Op de kruising is het de moeite waard om even rechtuit het
zandpad op en neer te lopen naar de grafheuvel uit de
Steentijd (2500 tot 2000 v. Chr.) en weer terug naar de
Klinkerweg. De grafheuvel geeft een mooi zicht over een
oud landbouwgebied en is een leuk rustplekje.
Vanaf de grafheuvel komend gaat u rechtsaf op de kruising
de Kolonieweg in.
Deze weg heette vroeger Buntsholleweg: hij is uitgeslepen door
het regenwater en door de postkoets van Arnhem naar Naarden.
In het één na laatste huis voor de spoorwegovergang (nr. 6,
“In d’Opgang” geheten) woonde J.H.Isings, de tekenaar van
de beroemde historische schoolwandplaten. Hij stierf in 1977.
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De spoorlijn oversteken. Op het kruispunt rechtuit. Bij het
winkelcentrum direct linksaf langs het parkeerterrein lopen
(u hebt de parkeerplaats aan uw rechterhand), tot de drukke
verkeersweg, die u oversteekt. Aan de overkant rechtsaf; na
50 meter links de Gallenkamp Pelsweg in. Aan het eind hiervan rechtsaf. Bij de stoplichten oversteken.
AFHAAKPUNT!!
Wie hier de wandeling wil staken, kan linksaf na 150 m de bushalte naar Amersfoort vinden. (Connexxion lijn 70 en 72 ; 2 x per
uur, ook op zondag)
7

Bij de stoplichten linksaf, na 175 m, dus vlak na de bushalte,
vindt u op Birktstraat 96 De Paardenkamp.
K. De Paardenkamp
De Paardenkamp is een rusthuis voor oude paarden die niet
naar het slachthuis hoefden. Zij worden hier puik verzorgd. De
openingstijden: dagelijks van 10 - 16 uur. Als u de paarden niet
“thuis” treft, kunt u vragen in welke wei ze die dag te zien zijn.
De Stichting Paardenkamp heeft een “zilveren paaltjes”wandeling uitgezet, die anderhalf uur in beslag neemt.
Wij volgen er een stukje van.
Na dit bezoek kunt u kiezen: Wilt u doorlopen? Lees verder
bij 7A. Heeft u behoefte aan een horecabezoekje? Lees verder
bij 7B.
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7 A

Vanuit de Paardenkamp gaat u rechtsaf. Eerste weg rechts
inslaan (Bartolottilaan). Tussen huisnr 39 en 41 klein paadje
in gaan. (U ziet hier de markering van de Paardenkamproute:
een paaltje met een zilveren kop). Paadje komt uit op een
zandpad met fietspad. Aan de overkant gaat het
Paardenkamp-gemarkeerde paadje weer verder.

7 B

Vanuit de Paardenkamp gaat u rechtsaf. U volgt de grote
weg gedurende ongeveer 100 meter en vindt direct na een
benzinestation rechts een restaurant. Na uw bezoek gaat u
rechtsaf: een zandpad met fietspad (Maarschalkersteeg). Vlak
voor een fietspad (nabij ANWB-paddestoel 20675), gaat u
linksaf een paadje in bij het paaltje met een zilveren kop van
de Paardenkamproute.

8

Volg de Paardenkamproute tot een T-splitsing met een breed
zandpad. Recht voor u ziet u dan een hek met “Paardenkamp”. Rechtsaf het zandpad op.
U loopt over de grens van een zandheuvelrug. Het hoogteverschil
wordt verderop in de wandeling groter. Op het hogere deel staat
bos en in het links gelegen laagland liggen weilanden of landbouwgronden.

9

Let op! Vlak voor de uitgave van dit boekje is hier een
onofficieel mountainbikecircuit ontstaan, dat op sommige
momenten erg druk is. Mocht het erg druk zijn dan is de
alternatieve route bij 9B te volgen.
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9A

Na 30 meter (10 meter voordat u bij een open plek komt),
links een walletje over: het pad gaat heuvel-op-heuvel-af in
de bosrand.
Na enkele hoge heuvels komt u bij een laag houten hek.
Ga rechtsaf om de route te vervolgen. Om af te haken gaat u
rechtdoor, lees verder bij afhaakpunt.

9B

U neemt niet het smalle paadje over de zandwal maar loopt
door en steekt het fietspad over bij de 8 houten paaltjes.
In het duinzand links aanhouden, zodanig dat u het fietspad
parallel aan uw linkerhand houdt. Al ploeterend door het
zand negeert u alle zijpaadjes richting fietspad, tot u aan
het einde geen andere keus heeft: u belandt op het fietspad,
daar waar het een opvallend sterke (haakse) bocht naar
rechts maakt. Vlak na die bocht gaat u links een paadje in.
Op T-splitsing rechts, dan op Y-splitsing links. Zijpad naar
links negeren. Op T-splitsing bij laag houten hek rechtsaf om
de route te vervolgen, om af te haken gaat u rechtdoor. Lees
verder bij afhaakpunt.
AFHAAKPUNT!
Wie niet verder wil lopen gaat bij het lage houten hek om het
hek heen rechtdoor, de bosrand volgend langs de afrastering,
mee linksom naar een slagboom en daar rechtuit. Die slagboom is van een vakantiehuizencomplex “Het Eekhoornnest”.
Door dit complex heen kunt u naar de weg (Birkstraat) lopen,
en daar bij huisnr 120 de bushalte vinden van lijn 70, terug
naar Amersfoort.
Tegenover de bushalte ligt overigens een kaasboerderij uit
1722; een bezoek zeker waard.
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Na een werkzaam leven is dit een mooie eindfase

Hoogteverschillen tussen stuifzandwal en weide- en akkerland
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Dynamisch stuifzandgebied

Berken zijn niet kieskeurig: duinzand is ook goed
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Kaasboerderij “De Staelenhoef”, Birkstraat 123, 3768 HE Soest.
Tel. 035 - 6013781. Openingstijden: di. tm vrij 8.30 - 12.30 en
13.30 - 18.00 ; za 8.30 - 16.00 ; zo en ma gesloten.
10

Paadje volgen dat enigszins linksom het zand inbuigt. Loop,
na “een half rondje” om een groep lage beuken heen, de
zandvlakte in. Blijf in dezelfde richting lopen (oost). Loop
door het zand tussen een rij dennenbomen door. Steeds
rechtuit door de brede zandstrook blijven gaan (aan de linkerhand berken, aan de rechterhand dennen) tot u op een fietspad belandt (schelpenpad bij caravancamping). U loopt door
de Soesterduinen.
L. Soesterduinen
De Korte Duinen en de weidsere Lange Duinen die meer naar
het westen liggen maken deel uit van een zeer groot dekzandcomplex waartoe ook de Biltse Duinen bij De Bilt behoren. De
provincie Utrecht heeft samen met de gemeente Soest de Lange
en Korte Duinen tot “Aardkundig Monument” verklaard. Bij zo’n
monument gaat het om een gebied of een landschap waar we de
ontwikkeling van de aarde over honderden, duizenden of zelfs
tienduizenden jaren in het heden kunnen zien.
Het zand is in de laatste IJstijd door de wind afgezet. Zo’n tienduizend jaar geleden liep deze IJstijd ten einde. Door de ijzige
koude was er nauwelijks begroeiing. De wind had vrij spel op de
nagenoeg onbedekte bodem. Zand werd weggeblazen en op
andere plaatsen weer neergelegd, zoals in de dalen van de
Utrechtse heuvelrug waar het als een deken over het landschap
werd neergelegd. Vandaar de naam dekzand.
De periode na de laatste IJstijd (waarin we dus nu leven) kenmerkt zich door een gematigd klimaat wat gunstig is voor het
ontstaan van een dichte begroeiing. Hierdoor werd het zand
vastgehouden.
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De oudste sporen van menselijke aanwezigheid in de
Soesterduinen dateren van dertienduizend jaar geleden. Het
gaat om jagers die vuursteenwerkplaatsen hebben achtergelaten
waar schrapers, pijlpunten en dergelijke gemaakt werden.
Na de middeleeuwen traden er door menselijk ingrijpen veranderingen op: bossen werden veranderd in akkers, weilanden en
heidegebieden. Door overbeweiding kwam de zandbodem weer
bloot te liggen en ontstonden er opnieuw zandverstuivingen.
Stuivend zand veroorzaakt allerlei vormen in het landschap, die
ook in de Lange en Korte Duinen goed herkenbaar zijn. Doordat
het zand bij voldoende windkracht nog steeds stuift, veranderen
die vormen nog voortdurend. In grote lijnen zien we door de
wind uitgeblazen laagten en stuifheuvels die forten genoemd
worden. Deze heuvels waren vóór de verstuiving vaak de laaggelegen delen van het terrein: het was er veelal moerassig en daardoor begroeid, in tegenstelling tot de hoger gelegen delen die
droog en kaal waren.Deze laatste konden daardoor makkelijk
verstuiven. Het verstuivende zand werd opgevangen in de
begroeiing van de lagere terreindelen die daardoor werden opgehoogd: hoog werd laag en laag werd hoog.
De aarde (de niet-levende natuur) oefent grote invloed uit op de
levende natuur : door het stuiven van het zand kunnen er hier
slechts enkele plantensoorten groeien. Op het kale zand kunnen
enorme temperatuursverschillen voorkomen (tot wel 50 oC binnen één etmaal). Zandzegge, buntgras, maar ook verschillende
soorten korstmos zijn voorbeelden van planten die zich in dit
milieu nog thuisvoelen.
Het dichtgroeien van de duinen wordt tegengegaan door geregeld de opkomende vegetatie te verwijderen.
11
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Ga bij het fietspad, dat hier langs een camping voor stacaravans loopt, rechtsaf (de camping dus aan uw linkerhand).

Het fietspad buigt al snel naar rechts en na die flauwe bocht
neemt u het eerste paadje links. U komt uit op een ruiterpad.
Dit pad blijft u volgen: het gaat rechtsom een nieuw aangelegd natuurgebied in en buigt weer linksaf. Een grote akker
ligt aan uw rechterzijde en een schattig berkenpaadje loopt
hier met het ruiterpad mee. Dit veld ligt dieper, omdat het
een oude zandafgraving is.
U komt uit op een asfaltweggetje. Ga rechtsaf.
(Aan de rechterkant staat een informatiepaneel.)
M. Monnickenbosch
Deze naam doet een historisch verleden vermoeden en dat is ook
zo! Dit bos ligt ten zuiden van het vroegere gehucht De Birkt en
deze naam duidt weer op een niet meer voor de schapenteelt
gebruikt en dus verwilderd heidegebied. (Birkt = berk?) In de
middeleeuwen was 10% van de beroepsbevolking geestelijke!
In en om de stad waren zodoende veel kloosters. Zo stond in de
15e/16e eeuw bij de Birkt het klooster van de Augustijnen, dat
in 1547 naar Amersfoort verplaatst werd, nadat zij in 1543
geplunderd waren door Maarten van Rossum. Ja, ja, dat waren
tijden…
Hun voorgeschiedenis was ook al zo veelbewogen: Geert Groote,
die vanuit Deventer vluchtte voor de daar uitgebroken pest-epidemie, woonde van 1380 tot 1383 in Amersfoort: terug in
Deventer stierf hij daar alsnog aan de pest. Zijn volgelingen heetten “de broeders/zusters des Gemeenen Levens” ook wel “de
moderne devotie” genoemd.
In 1398 werd in Amersfoort onder leiding van een broeder des
gemeenen levens, Johannes van Lemego genaamd, een
Fraterhuis gesticht achter het St. Pietersgasthuis. Nadat de
monniken enorme onenigheid kregen over de te volgen regels,
vertrokken ze allemaal en lieten de oude Van Lemego alleen
achter. De opstandige broeders mochten buiten de stadsmuren,
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op de Sint Andrieskamp, bij de St. Andriespoort, een nieuw
kloostertje bouwen.
In 1416 keerden ze tot de levenswijze van de Augustijnen terug,
maar de stad Amersfoort bewoog hun er toe, in 1419 naar De
Birkt te verhuizen. Door herhaaldelijke plunderingen, o.a. die
van Maarten van Rossum in 1543, vroegen en kregen de monniken in 1547 toestemming om zich binnen de stadsmuren te vestigen. De Celzusteren deden hun St.Ursulakloostertje aan de
Kleine Haag over aan de Augustijnen, in ruil voor een nieuw te
bouwen huis binnen de muren van De Poth: de
Celzusterenkamer bestaat nog steeds.
De Augustijnen doopten hun nieuwe bezit Mariënhof.
Er wordt verondersteld, dat het bos ten zuiden van De Birkt de
naam Monnickenbosch heeft gekregen, omdat de monniken
vanuit het klooster daar gingen wandelen. Ja, wandelen is van
alle tijden!

Volg de weg en ga na ong. 120 m linksaf het ruiterpad in. Na
100 m gaat het ruiterpad rechtdoor maar u gaat rechtsaf. Op
een kruising van paden met een bankje en afvalbak gaat u
linksaf . Het kleine paadje met de vele boomwortels scheert
rakelings langs het ruiterpad dat hier een bocht naar links
maakt. Wij lopen echter gewoon verder op ons pad, dat hier
flauw naar rechts buigt het bos weer in.
Na 70 m op T-splitsing links. Na 450 m is er weer de omheining van de dierentuin. Totdat de plannen tot uitbreiding van
de dierentuin gerealiseerd worden, kunt u hier nog gewoon
rechtuit blijven lopen langs het zandpad. Waar dat linksaf
buigt (vlak voordat u op de autoweg uitkomt) gaat u alsnog
rechts naar het fietspad.
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Na de uitbreiding gaat u bij de omheining rechtsaf, en op het
fietspad langs de spoorlijn gaat u links.
Teruggekeerd bij punt 2: waar het fietspad uitkomt bij de
verkeersweg steekt u de spoorbaan en de rijweg over. Aan
de linkerzijde van de Barchman Wuijtierslaan loopt weer
terug naar het station.
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HORECA
Na l km (of na 17 km)
Cafetaria “De Vlasakkers”
Barchman Wuijtierslaan 200
3818 LN Amersfoort
tel. 033 - 465 54 52
open: dagelijks 11.00 - 22.00 uur
zaterdags gesloten
“De Kabouterhut”
Pannenkoekenhuis en kiprestaurant
Barchman Wuijtierslaan 202
3819 AC Amersfoort
tel. 033- 461 90 92
open: ma. 16.00 - 21.00 uur en di. t/m zo. 11.30 - 21.00 uur
Na 3 km
Hotel-restaurant “Het Witte Huis”
Birkstraat 138
3768 HN Soest
tel. 033 - 4617147
Na 10 km
Café “‘t Plukje”
In Soest-Centrum, vanuit de Kerkstraat komend 75 m doorlopen aan de linkerkant van de grote verkeersweg die hier ook
nog Kerkstraat heet.
Kerkstraat 59
3764 CS Soest
tel. 035 - 602 41 78
open: di. t/m zo. 16.00 - 1.00 uur

38

Na 12 km richting Paardenkamp
Restaurant “De Korte Duinen”
Met kinderspeelhoek en kindermenu
Birkstraat 108
3768 HL Soest
tel. 035 - 609 83 00
open: ma. t/m za. v.a. 10.00 uur
zo. en feestdagen v.a. 11.00 uur.
CAMPINGS
King’s Home (***)
Birkstraat 136
3768 HM Soest
tel. 033 – 4619118

‘t Monnickenbosch
Birkstraat 150
3768 HP Soest
tel. 033 - 4611575

BUNGALOWPARK
’t Eekhoornnest
Birkstraat 118 B
3768 HL Soest
tel. 035 – 6095411
MUSEUM
Vindselmuseum ‘In Natura’
Kabinet van geraapte natuurvoorwerpen gerangschikt naar
soort, zowel wetenschappelijk als artistiek. Tevens winkel,
koffieruimte en groen terras.
Open: do. vr. en zo. 13.00-17.00 uur
Neonweg 12
schoolvakanties ook di. en wo.
3812 RH Amersfoort
13.00-17.00 uur
tel. 06-30288306
augustus gesloten
0f 033-4726465
Koffie en thee met vindselverrassing. Informatie over
Amersfoort en omgeving. Uitgebreide collectie natuurgidsen
en boeken over natuurtekenen.
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DE WANDELING in KILOMETERS
Totaal 17 à 18 km
1. Amersfoort NS - spoorwegovergang
2. Spoorwegovergang - Witte Huis
3. Witte Huis, Birkstraat - Begin Eem
4. Begin Eem-jaagpad via jaagpad - Kleine Melm
of via asfaltweg - Kleine Melm
5. Kleine Melm- Soest Centrum/kerk

1 km
3 km
1 km
3 km
2 km
1 km

AFHAAKPUNT
6. Soest-Centrum/kerk - stoplichten
7. Stoplichten Birkstraat - Maarschalkerweg
8. Maarschalkersteeg - Hofslottersteeg
9. Hofslottersteeg - begin stuifduinen

2 km
1 km
300 m
500 m

AFHAAKPUNT
10. Begin stuifduinen - einde stuifduinen
11. Einde stuifduinen/camping - spoorweg
2. Spoorwegovergang - Amersfoort NS

40

600 m
2,5 km
1 km

NIVON
Het Nivon is de Nederlandse tak van de internationale natuurvriendenbeweging. Het Nivon maakt zich sterk voor recreatie in
harmonie met natuur en milieu. Daarnaast is persoonlijke aandacht en solidariteit van groot belang. Dat is terug te zien in alle
activiteiten, zowel bij vakanties als bij kortdurende activiteiten.
Het Nivon is een typische voor - door vereniging: alles wat het
Nivon doet wordt bedacht, georganiseerd en uitgevoerd door
Nivonners, de vrijwilligers ofwel de actieve leden. Dit doen ze
voor anderen, Nivon-leden en niet-Nivon-leden, maar ook voor
zichzelf, gewoon omdat ze er plezier in hebben en het Nivon
een leuke organisatie is.
Deze vereniging voor natuur, cultuur en recreatie heeft meer
dan 40.000 leden. Vrijwilligers beheren wandelpaden en
25 natuurvriendenhuizen. Ook worden actieve groepsvakanties
zoals trefkampen en wandeltrektochten georganiseerd. Door
het hele land verspreid zijn Nivon- groepen actief.

Bezienswaardigheden/
Aandachtspunten:
A. Architectuur Bergkwartier
B. Landgoed Birkhoven
C. Pinetum
D. Bosvijver
E. Paddenpoelen
F. Eem
G. Eempolder + vogels
H. Biezenveld
I. Soest-Centrum
J. Eng + grafheuvel
K. Paardenkamp
L. Korte Duinen
M. Monnikenbos
= Bushalte
= Treinstation

NIVON
Hilversumstraat 332
1024 MB Amsterdam
tel. 020 - 435 07 00
e-mail: info@nivon.nl
internet: www.nivon.nl

= Horeca

Eem- en duinpad

Colofon
Heeft u ideeën voor een dergelijke wandeling?
Uw suggesties zijn zeer welkom! Meld ze bij:
Dit is het zesde deel uit de serie
“Natuurwandelingen in en om Amersfoort”.
Mooie beschrijvingen van niet al te lange
wandelingen die u vlak in de buurt kunt maken.
Reeds verschenen:

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Landgoed Schothorst
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort
tel. 033 - 46 952 00
e-mail: cnme@amersfoort.nl

1 Klein Zwitserland
Natuur en cultuur op de Amersfoortse Berg

6 Eem- en duinpad
Natuur en historie tussen Amersfoort en Soest

Route en teksten
Marjo Somers en Gerrit Visscher

Met medewerking van
Werkgroep wandelactiviteiten Nivon Amersfoort:
Lenie Breedijk, Jan Eijsbouts, Henk Oosting (coördinator),
Rinus bij de Vaate en Henk Gerth te Soest

3 Landgoed Schothorst
Natuur en historie in Stadspark Schothorst

5 Park Randenbroek
Een wandeling met aandacht voor natuur,
cultuur en historie (door IVN Amersfoort e.o.)

Gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

6

Fotografie
Birgit Haberland

2 Legendes
Verhalen over planten en bomen op landgoed
“Den Treek” (door IVN Amersfoort en omgeving)

4 Van Monnikendam tot Tripmadam
Wandeling langs muurbegroeiingen en
historische plekjes in de oude binnenstad

Natuurwandelingen in en om Amersfoort

Uitgave
NIVON

Natuur en historie tussen Amersfoort en Soest

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.

Vormgeving en druk
Coers en Roest ontwerpers bno / drukkers te Arnhem

ISBN 90-806165-7-5

Lengte 18 km (of 10 km of 8 km)
Prijs t 3,00
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