Koloniale wandeling Amersfoort: De VOC, bestuurders en missie

Start- en eindpunt: station Amersfoort
Parkeren: bij het station Van Asch van Wijck parkeergarage
Horeca: diverse in de stad
Lengte van de wandeling: ca. 14 km
Routebeschrijving downloaden: volg de link
GPX-bestand: Topo GPS koloniale wandeling Amersfoort
Dat Amersfoort een nauwe band met ons koloniale verleden heeft, kwam stap voor stap te
voorschijn. Deze wandeling voert onder anderen langs het ouderlijk huis van Van
Oldenbarnevelt, de oprichter van de VOC. De eerste admiraal van de VOC vloot die in 1603
uitvoer werd hier geboren en ook de eerste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië zag in
deze stad het levenslicht. Later vestigden zich ook de Zusters der Liefde in Amersfoort die
afdelingen in Nederlands-Indië van hun orde opzetten. Het opperhoofd van het eiland
Deshima vond hier zijn graf. En een burgemeester van Amersfoort die eind negentiende eeuw
benoemd werd als Gouverneur van Suriname heeft een aantal jaren de stad bestuurd. Op
deze wandeling kom je ze allemaal tegen.
De Route
1. Sla als je station Amersfoort uitloopt linksaf, steek het stationsplein over en sla de
Regentessenlaan in. Aan het einde van de laan linksaf slaan, de Bosch Kemperlaan in.
Steek de Utrechtseweg over en loop de Steven van der Hagenlaan in.
2. Aan het einde van de Steven van der Hagenlaan links af, het Da Costaplein oplopen.
Komt uit op de Pieter Bothlaan. Hier rechtsaf slaan en op de rotonde rechtsaf de
Vondellaan inlopen. Sla de eerste weg rechts in, de Bilderdijklaan. Rechtdoor bij het

kruispunt , de koningin Sophialaan. Steek de koningin Wilhelminalaan over en nog
twee andere straten tot je op het Thorbeckeplein bent.
3. Op het Thorbeckeplein nummer 1 is het Johan van Oldenbarnevelt gymnasium
gevestigd. Voor de school staat een borstbeeld van Van Oldenbarnevelt, gemaakt in
1910 door de beeldhouwer August Falise. Loop terug naar de Koningin
Wilhelminalaan. Sla rechtsaf en loop door tot de rotonde. Neem de derde weg
rechts, de Emmalaan, en meteen daarna weer de eerste weg rechts, de Anna
Paulownalaan.
4. Aan de Anna Paulownalaan 14 zie je links Villa Perloe (nodig, behoefte in het
Indonesisch) liggen. Steek de Dillenburglaan over, sla rechtsaf de Nassaulaan in
(vanaf hier volgen we de Groene Wissel nr. 457). Aan het eind van de Nassaulaan
linksaf de Oranjelaan in lopen. Aan het einde van de Oranjelaan de drukke
Utrechtseweg oversteken. We staan nu op de Amersfoortse Berg. Aan de overkant
linksaf slaan en na het Bergpaviljoen (schenken een heerlijke cappuccino) rechtsaf.
Links staat een oude watertoren en even verderop bij een kruising een infopaneel
over park Klein Zwitserland.
5. Loop rechtdoor over het grindpad. Op de kruising met een verhard pad rechtsaf, het
Sint Maartenpad. Dit pad komt uit op het Sint Eustatiuspad. Hier linksaf slaan. Op de
kruising rechtdoor het Sabapad nemen. In de linkerbocht rechtdoor, een smaller
asfaltpad in met een wit/rood hek afscheiding. Aan het einde van het pad de
verkeersweg oversteken en aan de overkant linksaf het Borneoplein oplopen. Rond
rechts de rotonde. Aan het einde van de rotonde rechtdoor oversteken en de
Pasteurstraat inlopen.
6. Neem de eerste straat rechts, de Buijs Ballotstraat en loop vervolgens rechts de
Einsteinstraat in. Bij een kruising met een rond perk met beukenhaag en links een
parkeerplaats rechtdoor het bos (Nimmerdor) inlopen bij een rood/wit paaltje. Op
de driesprong rechtsaf en op de volgende Y-splitsing links aanhouden. Bij de kruising
rechtdoor. Op de viersprong rechtdoor fietspad oversteken en vervolgens linksaf
brede laan inlopen, fietspad oversteken, door blijven lopen tot een omheining. Hier
linksaf breed pad inslaan. Na de witte slagboom en een parkeerstrook rechtsaf de
Zandbergenlaan inlopen (vanaf hier de geel/roodmarkering van het Utrechtpad
volgen tot de oude stadsrand).
7. Aan het einde van de Zandbergenlaan de grote verkeersweg, Arnhemseweg
oversteken. Aan de overkant rechtsaf en dan met een bocht naar rechts, linksaf het
spoor oversteken en de Smaragdweg inlopen. Aan het eind rechtsaf de Diamantweg
in en vervolgens linksaf de Saffierweg. Aan het eind linksaf de Dorresteinseweg.
Langs de Kingmaschool lopen en na een flauwe linkerbocht op een geasfalteerd
wandelpad rechtsaf. Blijf de geel/rode markering volgen van het Utrechtpad dat even
verderop langs een beek voert. Steek de Gasthuislaan over, loop rechtdoor op het
wandelpad links van de beek. Bij de Cornelis van Zwollaan het wandelpad rechtsaf
inslaan. Loop de wandelbrug over en ga direct daarna linksaf. Je loopt nu aan de
rechterkant van de beek met rechts het park.

8. Op de kruising met de Bisschopsstraat, de Zwaanstraat inlopen. Na huisnummer 24
linksaf, het brugje over. Volg het asfaltpad aan de rechterkant van de beek. Aan het
einde de drukke Stadsring oversteken. Sla rechtsaf en vervolgens linksaf, steek de
beek over en weer links het pad naar de Monnikendam nemen. Zo heet de poort
over de beek die je oversteekt. Loop over de Monnikendam en aan het eind rechts de
Kleine Haag inlopen en weer rechts de Zuidsingel oplopen tot de Weeshuisgang. Hier
rechtsaf slaan naar Muurhuizen 19. In het huis Bollenburg heeft Johan van
Oldenbarnevelt gewoond. Daar staat nu een standbeeld van keramiek van de jonge
Van Oldenbarnevelt gemaakt door Ingrid Mol.
9. Loop weer terug naar de Zuidsingel en sla linksaf. Loop langs het voormalige klooster
van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Bij de Herenstraat linksaf de
brug over, de Schoutensteeg. Aan het eind rechts en weer links de Nieuwstraat
inlopen. Deze gaat over in Zevenhuizen en komt uit in het Hof. Dit plein oversteken
en rechts de Lavendelstraat inlopen tot de gracht.
10. Daar rechtsaf, Havik, en vervolgens links langs de Muurhuizen tot de Bloemdaelse
Binnenpoort. Hier linksaf de brug over en vervolgens rechtsaf langs de Havik, de
gracht is rechts van je. Loop door tot je links het huis Deshima ziet. Rechts
aanhouden, de brug oversteken en dan zie je links Museum Flehite.
11. Het Museum Flehite is op maandag gesloten. Er is onder anderen een tentoonstelling
te zien over Maurits en Van Oldenbarnevelt. Van Oldenbarnevelt werd in 1547
geboren in Amersfoort en onthoofd in 1619 in Den Haag. Het beulszwaard dat in het
museum te zien is, Maar het is daarvoor echter niet gebruikt, bleek uit onderzoek
van het Rijksmuseum. Dat ligt in een museum in Dresden. Verlaat het museum door
de achteruitgang. Sla linksaf en loop vervolgens rechts een bruggetje over. Linksaf
afslaan tot je rechts het Burgermeester Brouwersplantsoen voor het nieuwe stadhuis
ziet. Loop daar naar toe.
12. In het park bij de grote (kunst) stoelen, liggen een aantal grafzerken waaronder die
van Jan Cock Blomhoff (1779- 1853) die van 1817 -1824 opperhoofd was van de
Nederlandse factorij (handelspost) Decima in Japan. Na zijn terugkomst liet hij het
landgoed Birkhoven vlakbij Amersfoort aanleggen. Het bijbehorende landhuis dat hij
liet bouwen is inmiddels gesloopt.
13. Links het park uitlopen. Je loopt nu langs de drukke Stadsring. Bij de verkeerslichten
rechts oversteken. Dat is de Van Asch van Wijckstraat. Deze straat loopt met een
grote bocht links naar het station van Amersfoort. Hier eindigt deze koloniale erfgoed
wandeling.

