Deze fietstocht is ons aangeleverd door mevr. H.de Berg.
Inleiding
Het is een afwisselende tocht, bestaande uit drie delen, met in ieder deel een pontje.
- Stand Horst naar Zeewolde (Ge02/Fl08)
- Eemhof – Spakenburg (Ut27/Fl07)
- Een trekpontje in een natuurgebied (niet op onze website opgenomen)
Let op, het pontje van de Eemhof vaart niet het hele jaar. Het vaart nooit op zondag, in juliaug op ma-za, en in het voor- en najaar op enkele dagen van de week. Kijk vooraf op
www.voetveren.nl/Ut27 voor de dienstregeling, en kijk op www.voetveren.nl/Ge02 voor de
dienstregeling van het Horsterveer.
De tocht begint en eindigt in Amersfoort bij station Schothorst. In de provincies Utrecht en
Gelderland fiets je voornamelijk door polders en over de dijk langs het Nijkerkernauw en het
Nuldernauw, in Flevoland hoofdzakelijk door bosgebied. De wandeling is niet bewegwijzerd,
het is meer een struintocht door een ongerept gebied, de Stille Kern, waar grote grazers en
andere dieren kunnen rondlopen. Vogels zijn er ook en vooral veel steekvliegen en muggen.
Je bent gewaarschuwd.

Deel I. Fietstocht Amersfoort – Horsterwold. (30 km)
Vertrek in de provincie Utrecht vanaf het Inputplein bij station Amersfoort-Schothorst.
Linksaf, Disketteweg. Eerste weg rechtsaf, Computerweg. Linksaf fietspad naar
Hooglanderveen, Hoefseweg, onderdoor autosnelweg, fietspad wordt Brenninkmeijerlaan.
Einde weg linksaf, Van Tuyllstraat. Over de spoorlijn eerste weg rechts, Veenweg. Je kunt
ook direct na de spoorwegovergang een stukje afsnijden via het Kerkpad, maar dat is met
een groep fietsers niet aan te raden vanwege tegenliggers op het smalle paadje en het is niet
veel korter. Vervolg de Veenweg, steeds rechtdoor, passeer station Vathorst aan je
rechterhand, ga rechtdoor over het viaduct (evenwijdig aan het spoor). Na 200 m schuin
links/rechtdoor (Oeverweg) met water aan je linkerhand. Laat twee bruggen, die je de wijk
Vathorst in zouden brengen, links liggen, maar ga na 600 meter aan het eind van de
bebouwing linksaf, Domstraat. Je passeert aan je rechterkant de folly van Willem Ham,
moeilijk te zien door de begroeiing. Na 700 meter eerste weg rechtsaf, Palestinaweg. Na de
kruising met de Palissaden rijd je in de provincie Gelderland. Aan het eind van de weg
rechtsaf, Bunschoterweg. Bij knooppunt 53 linksaf, Korte Holk. Via Bremeseweg en Arkerweg
naar de Zeedijk langs het Nijkerkernauw. Hier rechtsaf. Volg deze dijk via de knooppunten
52, 67, 38 en 32. Je fietst na het oversteken van de N301 langs het Nuldernauw. Vanaf
Strand Nulde fiets je tussen de autosnelweg en het Nuldernauw. Even voorbij knooppunt 32
linksaf (wegwijzer naar het veer) naar de veerpont van Strand Horst naar Zeewolde. Steek
over naar de provincie Flevoland. Volg aan de overkant de knooppunten 44 – 43 – 40 – 41 –
77 – 74. Bij knooppunt 74 staan een picknicktafel en een wegwijzer. Hier begint de ca. 7 km
lange wandeling, of liever de struintocht.

Deel II. Struintocht om de Stille Kern. (ca. 7 km)
Ga bij de wegwijzer richting Nijkerk en neem het eerste pad rechtsaf. Aan het eind van het
pad kom je bij de Groenewoudse Tocht, daar linksaf, daarna rechts aanhouden. Als je het
eerste pad linksaf in gaat kom je bij een kampeerterrein, Campanula, waar je kunt
overnachten in een van de halfopen hutjes. Dat is voor een volgende keer. Ga nu maar terug
naar het pad langs het water. Even verder ligt een zelfbedieningsveerbootje, waarmee je de
Groenewoudse Tocht kunt oversteken. Lukt dat niet, lees dan verder bij ***. Ga aan de
overkant rechtsaf langs het water. Na ongeveer 500 m lijkt het pad te eindigen. Ga hier
linksaf, door een veld met struiken, zo’n 20 à 30 m vanaf de bosrand aan je rechterkant. Hier
is geen echt pad, maar er lopen meerdere veepaadjes door het gebied. Kies er maar een uit
en lees verder bij ###. *** Ga terug tot je weer bij het begin van de Groenewoudse tocht
bent. Ga nu rechtsaf i.p.v. linksaf en loop langs het water tot je bij de Blauwe Brug komt. Ga
deze over, sla aan de overkant linksaf en volg een onduidelijk pad. Houd hierbij het water
aan je linkerkant en het bos op enige afstand aan je rechter. Waar het bos verder terugwijkt
en meerdere veepaadjes door het gebied lopen ben je aangekomen op het punt, ongeveer
500 m vanaf de aanlegplaats van het zelfbedieningsbootje. Ga hier rechtsaf, door een veld
met struiken, zo’n 20 à 30 m vanaf de bosrand aan je rechterkant. ### Steeds rechtdoor,
ongeveer anderhalve kilometer, tot je in een soort fuik tussen twee boomgroepen
doorloopt. Je komt dan bij
water met een rietkraag.
Buig hier rechtsaf, niet te
dicht bij het riet, want daar
is het nogal modderig. Loop
nu ongeveer anderhalve
kilometer in noordelijke
richting. Je ziet dan al gauw
een paar verhogingen in het
landschap. De achterste, de
Horsterberg, is tevens een
uitkijkpunt met bankjes. Je
kunt door een hekje via een
trap naar boven om te
genieten van het uitzicht en
eventueel te picknicken. Na
de picknick weer terug, de trap af en door het hekje. Ga nu linksaf langs het struweel,
evenwijdig aan het talud van de Horsterberg. Je komt dan in een duidelijk in rijen aangeplant
eikenbos. Loop door een van die rijen tot je bij een soort brandgang komt. Ga hier rechtsaf
en negeer eventuele zijpaadjes, totdat je bij de Groenewoudse Tocht komt. Hier ga je weer
rechtsaf en volgt de oever tot aan de Blauwe Brug. Steek deze over en ga rechtdoor door
een bos met verschillende populiersoorten. Je passeert een poel aan je linkerhand en komt
dan uit op een fietspad. Hier rechtsaf. Je komt dan weer bij knooppunt 74.

Deel III. Fietstocht Horsterwold – Amersfoort. (ca. 27 of 25 km)
Vanaf de wegwijzer op knooppunt 74 weer richting Nijkerk en via de knooppunten 75 en 69
naar knooppunt 68. Steek de N705 en de N301 over (naar de andere kant van de rotonde).
Nu moet je bepalen waar en hoe je het Nijkerkernauw oversteekt. Alternatief A met de
veerboot De Zuidwal vanaf bungalowpark de Eemhof naar Spakenburg, of alternatief B over
de brug richting Nijkerk.
Alternatief A (via veerpont Eemhof-Spakenburg)
Ga na het oversteken van de N301 een klein stukje rechtsaf tot aan de wegwijzer en ga
linksaf (Slingerpad). Na ruim 1 km bij knooppunt 63 rechtsaf langs de Slingerweg tot
knooppunt 62. Nu linksaf, de Slingerweg oversteken en aan de overkant op het fietspad
linksaf. Na 50 m rechtsaf, de Zeewolderoute. Volg dit fietspad tot je in een bocht op een
asfaltweg komt. Hier rechtdoor tot de volgende bocht. De Zeewolderoute gaat hier rechtsaf,
naar knooppunt 61 is het linksaf, maar jij gaat rechtdoor langs het fietspad (dus niet
brommen) het bos in. Aan het eind van het pad kom je via een hek uit op de Wielseweg. Hier
rechtsaf tot knooppunt 61. Rechtsaf richting de Eemhof. Bij een driesprong met een
picknickbank linksaf en na 100 meter het eerste pad rechtsaf. Dit pad komt uit op de dijk
langs het Nijkerkernauw. Rechtsaf tot bijna voorbij de Eemhof. De aanlegplaats van de
Zuidwal is rechts aan de achterkant van de gebouwen, links van het strandpaviljoen
Watersport en Beachclub Eemhof. Overvaren naar Spakenburg.
In Spakenburg vanaf de aanlegplaats van De Zuidwal eerst naar het centrum (knooppunt 3),
en dan drie keer links, om de haven heen en verder (Oude Haven, Hoekstraat, Oostmaat)
naar de dijk. De dijk opgaan en verder over de dijk (met het water aan je linkerhand) naar
knooppunt 50. Ga hier rechtsaf en lees verder bij “vervolg”.
Alternatief B (via brug bij Nijkerk)
Ga na het oversteken van de N301 linksaf richting Nijkerk. Blijf zo dicht mogelijk langs de
N301 fietsen, steek de N704 over en ga de brug bij de Nijkerkersluis over. Bij knooppunt 67
(bij de rotonde) rechtsaf, Zeedijk. Via de knooppunten 52 en 51 naar knooppunt 50. Ga hier
linksaf.
Vervolg
Ga langs de knooppunten 6, 7 richting knooppunt 55. Bij het einde van het fietspad linksaf,
verder naar knooppunt 55. Na 400 meter voorbij knooppunt 55 bocht rechtsaf de Hogesteeg
(de nieuwe bebouwing is dan aan je linkerhand) en bij de Laakboulevard (grote weg) linksaf
tot de rotonde. Steek de rotonde over en ga de Prattenburgseberg (fietspad) in. Volg deze
(soms weg, soms fietspad) over 650 meter. Bij kruising van fietspaden rechtsaf
(Calveenseweg). Steek de Bergenboulevard bij de rotonde over en vervolg de Calveenseweg
(weer fietspad), onderdoor de autosnelweg (Reiniertunnel), dan rechtdoor via Gemini en
Spacelab naar Maanlander. Hier rechtsaf. Eerste weg linksaf, langs het fietspad links van de
weg. Rondweg Noord oversteken en rechtdoor onderdoor de geluidswal. Bij de eerste
kruising rechtdoor, Het Want. Bij de volgende T-splitsing linksaf, De Horizon. Bij vier
kruisingen met voorrangswegen rechtdoor (Dopheide, Het Broek, Knuppelweg) tot op de
Bombardonstraat. Over een blauwe brug rechtsaf, Dudokstraat. Aan het eind linksaf over het
fietspad langs de Vitruviusstraat, Emiclaerseweg. Aan het eind van het fietspad over een
brug rechtdoor, Nijenrode. Eerste weg linksaf, Wessel Ilckenstraat. Aan het eind linksaf, Sara
Burgerhartsingel. Na 50 m rechtsaf, door de fietstunnel onder de spoorlijn. Je bent weer op
het Inputplein.

