knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Jackie Brown
The Blueberry
’t Witte Konijn
Alberts eten&drinken
Onze Lieve Vrouwetoren
Boothill Saloon
Hete Kolen
The Streetfood Bar
Zuster Margeaux
Monnikendam
Boetiek 033
Hofje De Armen de Poth
Kafé Van Zanten
Tjommies
Livingstone Coffee Bar
Café Onder de Linde
Muurhuizen
Vlaams friteshuis ‘van Gogh’
Sla En Meer
Mondriaanhuis
Mooierstraat
Waterlijn Amersfoort
Krommestraat
Bierwinkel HOP
Velvet Music
Museum Flehite
WestWing
Stadsbrouwerij De Drie Ringen
Koppelpoort
Volmolen
Kunsthal KAdE
Zandfoort aan de Eem
De Nieuwe Stad
IJs VanVitelli
VINT
Rock City Brewpub
RAUW
DLC Restaurant

ROUTE
amersfoort
OVER DE ROUTE

Deze wandeling leidt je langs alle hoogtepunten in het oude centrum van Amersfoort. Vermijd
de commerciële Langestraat en duik de gezellige steegjes vol winkels en cafés in, of wandel
via Muurhuizen langs de monumenten. Na de levendige Krommestraat ga je de Koppelpoort
door richting De Nieuwe Stad, een nieuwe industriële hotspot. Je eindigt op het steeds
levendiger wordende industrieterrein met bier, vintage en goed eten.

DE WIJKEN

Amersfoort is voor velen een nog niet ontdekte parel in het hart van Nederland. Letterlijk,
want het kadastrale middelpunt van Nederland bevindt zich in de Onze Lieve Vrouwetoren.
Het is een stad die bruist, zeker in de weekenden. Of je nou zin hebt in lokale bieren, de beste
wijnen, een goede daghap of juist een chic diner, je vindt het allemaal. En ook voor
liefhebbers van kunst en cultuur is er genoeg: van jazzfestivals tot straatkunst en de beste
galeries en musea. En als winkelliefhebber kun je ook goed slagen: de stad zit vol kleine én
grotere boetieks met allemaal een eigen stijl.
Je begint op de Hof, een van de twee grote horecapleinen. Ga voor een goed Amerikaans
ontbijt of kies juist voor speciaalbieren. Daarna leiden we je kriskras de stad door: langs de
beste frietzaak van Nederland, natuurlijk de eerdergenoemde toren, de oude stadsmuur,
poorten, musea en fotogenieke plekjes. Onderweg lichten we de beste winkels, horecazaken,
musea en fotoplekjes voor je uit.
Als je klaar bent in de binnenstad, ligt er ook nog een heel nieuw deel Amersfoort aan je
voeten: het Eemplein en De Nieuwe Stad liggen net buiten het stadshart, maar mag je niet
overslaan. Poppodium Fluor organiseert de beste feestjes en concerten, terwijl je in Kunsthal
KAdE even tot rust komt met bijzondere exposities. In De Nieuwe Stad vind je talloze
creatieve ondernemers, waarvan je vaak het atelier of de werkplaats kan bezoeken.
De route sluit af met een ijsje van Vitelli – ook geschikt voor veganisten. Mocht je daarna nog
niet klaar zijn met je ontdekkingsreis, dan wandel je in een kwartier naar het industrieterrein
De Isselt. Je vindt er een van de leukste vintagewinkels van het land, een brouwerij en twee
fijne restaurants. Zo sluit je je dag of weekend Amersfoort helemaal in stijl af.

WEINIG TIJD

Onze Lieve Vrouwetoren + Krommestraat + Koppelpoort + Kunsthal KAdE + De Nieuwe

Stad

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.30 km)
Begin je route op de Hof met goed eten of een borrel 1

2

3

4 . Loop via Zevenhuizen

rechts de Langestraat op. Neus binnen bij Boekhandel Veenendaal en ga dan bij de Lieve
Vrouwestraat rechts naar het Lieve Vrouwekerkhof 5 . Loop de Krankeledestraat in, duik het
Boothill-terras 6 op of reserveer vast bij Hete Kolen 7 . Ga nog eens rechts de Langestraat
op, ga bij de splitsing links en dan rechts naar de Arnhemsestraat om de Thaise gerechten van
The Streetfood Bar 8 te proeven. Maak een foto bij de Amersfoortse Kei en loop links het
plantsoen op. Je komt uit bij Zuster Margeaux 9 voor een goed glas wijn. Wandel verder
over hetzelfde pad voor een prachtig uitzicht aan je linkerhand 10 . Ga dan links de
Herenstraat in en rechts de Zuidsingel op 11 . Buig met de weg mee en sla rechtsaf de Kamp
op. Creëer een fotomomentje bij De Stier op de rotonde en sla dan verder langs de
stadsmuur. Loop tot de Coninckstraat en via de Sint Annastraat weer terug tot de Pothstraat,
rechts. Rechts vind je een verstopt hofje 12 , dat via een geheime uitgang leidt naar
Teut. Spiek halverwege Teut even bij het Dreyershofje en maak er een rondje. Sla aan het
eind van Teut linksaf 13 . Ga op het Havik links 14 15 16 en via Muurhuizen 17 naar Van Gogh
18 voor een frietje. Wandel verder via Muurhuizen, ga rechts de Valkestraat in, links de

Vismarkt over 19 en nogmaals links richting het Mondriaanhuis 20 en de Mooierstraat 21 .
Terug naar Muurhuizen en dan via de synagoge en de Kortegracht naar de Krommestraat 22
23 24 25 . Flaneer nog even over het Havik voor de mooiste foto’s. Links vind je museum

Flehite 26 . Drink verderop 27 28 een borrel en bezoek de Koppelpoort 29 30 . Steek via de
brug het water over, je hebt prachtig zicht op de poort. Steek onder de brug naar Kunsthal
KAdE, links 31 . Als je doorloopt op de Kleine Koppel, loop je via de Eemlaan naar Zandfoort 32
en De Nieuwe Stad 33 . Iets verderop haal je een ijsje 34 . Zin om nog meer Amersfoort te
ontdekken? De optionele route gaat verder over de Kleine Koppel en buigt met de weg mee
naar de Nijverheidsweg. Loop met de weg mee, ga bij het tankstation linksaf 35 , loop om het
pand heen en drink een Rockcity-biertje of eet wat 36 37 . Loop de Kaliumweg af richting de
Mijnbouwweg en loop een flink stuk rechtdoor tot je de Soesterweg kruist. Eindig met een
goede maaltijd (38).
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1 JACKIE BROWN - ETEN & DRINKEN

Af en toe heb je een new kid in town die zonder moeite de coolste is. Jackie Brown is zo’n
zaak. Met een urban inrichting, goede cocktails, Biggie Smalls op de muur en fantastisch eten,
zit deze zaak eigenlijk elk weekend wel vol. Logisch, iedereen wil hier geweest zijn. Streetart
en popcultuur voeren qua stijl de boventoon en de sfeer is relax. De gerechtjes zijn klein,
waardoor je bijna de hele kaart wel kunt proeven. Dat is de moeite waard.
hof 23, www.jackiebrown.nl, +31(0)33-7200877, ma-do 17.00-0.00, vr-zo 11.30-0.00, vanaf €
7,50, bus 1, 2, 3, 4, 7, 76 halte stadhuis

Lange Jan, zoals Amersfoorters de toren ook wel noemen, ver boven het centrum uit. Op het
Onze Lieve Vrouweplein kun je een kaartje kopen voor een beklimming van de 346 treden,
maar je kunt ’m ook van onderaf bekijken op een terrasje op het plein. Leuk weetje: de toren
staat op het kadastraal middelpunt van Nederland.
krankeledenstraat 30, www.onzelievevrouwetoren.nl, +31(0)33-4659412, ma 11.00-17.30, divr 10.00-17.30, za 10.00-16.00, apr-okt ook zo 10.00-17.00, beklimming € 5, bus 1, 2, 3, 4, 7,
76 halte stadhuis
6 BOOTHILL SALOON - ETEN & DRINKEN

2 THE BLUEBERRY - ETEN & DRINKEN

Een van de heerlijkste terrassen in Amersfoort ligt onder de Onze Lieve Vrouwetoren en hoort

Een stukje culinair New York in Nederland vind je op de Hof. Niet alleen het interieur van The

bij de Boothill Saloon. Of je zin hebt in speciaalbier of gewoon een koffie, lekker wat eten of

Blueberry is geïnspireerd op The Big Apple, ook de menukaart. Eet fluffy (vegan) pancakes,

borrelen. Tot één uur ’s nachts zit je heerlijk op dit terras aan het water. In het weekend

drink een roze eenhoornsmoothie of ga voor een avocadosmash op toast. De specials worden
regelmatig vernieuwd waardoor je telkens weer iets nieuws proeft. O, en de taarten? Die zijn

verandert deze kroeg in een rock-’n-rollplek waar de gitaren door de oren van de lokale
rockliefhebbers scheuren. Let tijdens de vrijdagavond en zaterdagavond headbangen ook
vooral op de cowboylaarzen aan het plafond!

vers en dagelijks kies je weer wat anders uit de vitrine. Watertanden gegarandeerd.
hof 21, www.theblueberry.nl, +31(0)33-7520226, di-do 10:00-17:00, vr-zo 09:00-17:00, € 5,
bus 1, 2, 3, 4, 7, 76 halte stadhuis

krankeledenstraat 16, www.boothillsaloon.nl, +31(0)33-4618007, zo-do 14.00-2.00, vr-za
14.00-3.00, eten vanaf € 4,50, bus 5, 6, 8, 17, 80, 82, 102 halte centrum
7 HETE KOLEN - ETEN & DRINKEN

3 ’T WITTE KONIJN - ETEN & DRINKEN

Wie van bier houdt, welk bier dan ook, moet langs ’t Witte Konijn. De speciaalzaak heeft

Barbecueliefhebbers opgelet! Hete Kolen heeft er haar expertise van gemaakt om het beste

twintig bieren op de tap en op de kaart vind je er in totaal bijna 300. Niet heel handig als je
vaak last hebt van keuzestress. De zaak is opgezet door Helmer, die veertien jaar lang in Delft
een speciaalbiercafé had. Hij en zijn collega’s vertellen je graag alles over de bieren die
verkrijgbaar zijn. Honger? Je kunt kiezen uit een goedgevulde kaart met biergerelateerd eten

vlees te bereiden op, jazeker, de barbecue. Van knapperig buikspek tot malse kip en natuurlijk
ook gewoon een heerlijk stuk biefstuk, saté of een burger. Voor visliefhebbers is er de vis van
de dag en als je keuzestress hebt, kun je van alles een beetje proeven met de plank. Hete

én bijpassende bieren.
hof 8, www.wittekonijn.nl, +31(0)33-7370467, di-do 14.00-1.00, vr-za 11.00-2.00, zo
11.00-1.00, bier € 2,50-€ 30, eten € 15, bus 1, 2, 3, 4, 7, 76 halte stadhuis

Kolen heeft een stoer imago maar geeft echt iedereen een warm welkom. Wel even
reserveren!
krankeledenstraat 7, www.hete-kolen.com, +31(0)85-0160026, dagelijks 17.00-22.00, € 13,50,
bus 5, 6, 8, 17, 80, 82, 102 halte centrum
8 THE STREETFOOD BAR - ETEN & DRINKEN

4 ALBERTS ETEN&DRINKEN - ETEN & DRINKEN

Moeite met kiezen tussen alle terrassen op de Hof? Neem eens een kijkje bij Alberts

Voor de liefhebbers van pittig eten onder ons heeft Amersfoort The Streetfood Bar. Ze

eten&drinken. Het café-restaurant is vernoemd naar meneer Alberts, de vroegere bewoner
van het pand. Hij bezat daarmee het laatste woonhuis op de Hof. Zijn foto hangt achter in de
zaak. Tegenwoordig is het een moderne horecazaak waar je de hele dag door terechtkunt: van
ontbijt tot diner, maar ook voor een goede gin-tonic. Vergeet ook niet even een kijkje te

serveren authentieke Thaise gerechten zoals je die ook op de straten van Thailand vindt.
Kruidig, voedzaam én onwijs geschikt voor vegetariërs en veganisten. De sfeer is
ongedwongen, je pakt je eigen drinken uit de koelkast en bestelt aan de balie. Ben je niet van
het pittige eten? Geef dat dan even aan. Zelfs Nederlands pittig is hier nog flink spicy.

nemen in de oude werfkelder!
hof 5, www.albertsetenendrinken.nl, +31(0)33-7200810, zo-do 10.00-0.00, do-za 10.00-1.00, €

arnhemsestraat 26a, www.streetfoodbar.nl, +31(0)33-3030666, di-wo & vr-za 11.30-20.00, do
11.30-21.00, zo 16.00-20.00, € 9,50, bus 5, 6, 17, 82, 102 halte de kei

20, bus 1, 2, 3, 4, 7, 76 halte stadhuis
9 ZUSTER MARGEAUX - ETEN & DRINKEN
5 ONZE LIEVE VROUWETOREN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Ben je gek op wijn, maar zie je door de bomen het bos niet meer? In de rustgevende tuin van
Zuster Margeaux komt de sommelier vragen waar je zin in hebt en brengt je vervolgens een

De Onze Lieve Vrouwetoren is het boegbeeld van de stad. Met zijn 98 meter torent de
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paar wijnen om te proeven. Je kiest je favoriet en je bent klaar om te genieten. Zuster
Margeaux heeft geen wijnkaart en altijd een wisselend assortiment. In de zomermaanden is
er regelmatig livemuziek en ook voor een high wine kun je hier terecht.
kleine haag 2, www.zustermargaux.nl, +31(0)33-4632979, do 17.00-22.00, vr 17.00-0.00, za
15.00-0.00, zo 15.00-22.00, € 6,50, bus 5, 6, 8, 17, 82 halte hendrik van viandenstraat
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LOCAL

NAME

INGELISE DE VRIES

Ingelise de Vries is geboren en getogen in Amersfoort. Na een paar jaar rondzwerven is
ze voor de liefde terug in Amersfoort, mét een nog steeds groeiende liefde voor de
stad. Ze werkt als freelance journalist en schrijver. Ingelise woont midden in de stad, in
de bruisende Krommestraat, dus de kans is groot dat je haar tijdens het wandelen van
de route tegen het lijf loopt.
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