Wandelroute naar Zandvoort aan de Eem (avondprogramma)
Deze wandelroute is ongeveer 2 kilometer lang en voert u via de Amersfoortse Koppelpoort en het
Poeppaleis naar Zandfoort aan de Eem, waar het avondprogramma van het NCVGZ plaatsvindt.
U kunt deze route verlengen door na afloop van de eerste congresdag mee te doen aan Parklopen
Amersfoort. Dit loop- en wandelevenement start bij de Wagenwerkplaats, op 400 meter afstand van de
Rijtuigenloods. De start hiervan is om 17.45 uur. U wandelt dan eerst een uitgezette route van 2 km die
eindigt bij de Rijtuigenloods. Daarna wandelt u op eigen gelegenheid met deze routebeschrijving door naar
Zandfoort aan de Eem. Inschrijven voor de Parkloop kan via www.parklopen.nl/amersfoort/doe-mee.

Routebeschrijving
Bij deze routebeschrijving hoort een kaartje. De nummers in de tekst corresponderen met de nummers die
u op het kaartje ziet.
De route start bij de hoofdingang van de Rijtuigenloods (1). Hier is ook de finish van de Parkloop.

















Bij de hoofdingang (1) steekt u de weg over en loopt u over de stoep in de richting van het station.
U passeert links van u een parkeerterrein. Blijf na de ingang van dit parkeerterrein aan deze kant
van de weg lopen.
Op het Piet Mondriaanplein (2) is rechts van u is de fietsenstalling van het station. Verlaat dit plein
via de brede toeleidende Piet Mondriaanlaan en vervolg over het trottoir.
Ong. 300 meter na het verlaten van het plein ziet u links een schuine trap omlaag (3). Hier gaat u
naar beneden en meteen rechts de tunnel door. Bij het verlaten van de tunnel gaat u direct rechts
de trap omhoog. Bovenaan gaat u rechts over de tunnel waar u zojuist doorheen bent gewandeld.
Wandel rechtdoor en steek de Brouwersstraat over.
Vervolg uw weg over het trottoir. U passeert het voormalige station van Amersfoort, nu een
kantoorgebouw (4).
Blijf rechtdoor lopen en steek het viaduct over de Stadsring over. U passert links van u het gebouw
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (5) en rechts van u een vijver.
U blijft rechtdoor lopen tot u bij de rivier de Eem komt. Hier heeft u zicht op de Amersfoortse
Koppelpoort (6), een 15e eeuwse gecombineerde land- en waterpoort. De naam is waarschijnlijk
afgeleid van het Oost-middelnederlands woord coppel wat gemeenschappelijke weide betekent.
Het gebied buiten de Koppelpoort was een gemeenschappelijk gebied. De naam duidt dus niet op
het feit dat de poort twee functies heeft.
Ga nu linksaf, door de voet-/fietstunnel onder het spoor.
Na de tunnel, voorbij het eerste gebouw gaat u linksaf het Eemplein op.
Op het Eemplein ziet u links van de grote Bibliotheek (7), kijk ook een binnen. Op het Eemplein treft
u het Poeppaleis van de Maag-Lever-Dram-stichting aan, waar u een kijkje kunt nemen.
Met uw rug naar de bibliotheek steekt u ter hoogte van de Xenos het plein over en gaat u rechtsaf.
Met de winkels links van u (o.a. Van Haren en Ekoplaza) loopt u rechtdoor.
Bij restaurant/snackbar A la Minute op de hoek gaat u links af.
Aangekomen bij het fietspad ziet u links voor u het in Mondriaanstijl ingepakte gebouw van
Citymarketing Amersfoort. U gaat hier rechtsaf en u ziet links de ingang van Zandfoort aan de Eem
(8).

Prettige avond!
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