
U kunt de route terugvinden op de Kaart van Eemsnoer, waarop de Eemrondjes zijn weergegeven met 

lichtpaarse parelsnoeren. De kaart van Eemsnoer is verkrijgbaar bij de VVV kantoren en bij verschillende

interessante bestemmingen in het gebied.

Start en eindpunt: Eemhaven, Grote Koppel tegenover nr. 18

Lengte: 19 kilometer

Aan de oostzijde van Amersfoort stromen een aantal beken en het 

Valleikanaal naar de stad. Vanaf het startpunt kijkt u op de

Koppelpoort. Hier begint de Eem.  Dit is tevens het begin- en

eindpunt van de fietsboot. Achter de Koppelpoort vindt u het oude

centrum van Amersfoort.

Beleef het Middeleeuwse stadscentrum: koop bij de VVV 

(Breestraat 1, onder de OLV-toren) de stadswandeling (4,5 km) of 

maak met het Gilde een begeleide wandeling (Groenmarkt 19, 

duur ca. 1,5 uur) of maak met de Waterlijn (Krommestraat 5)

een rondvaart van 45 min.

Ga met de trap onder de spoorlijn door  en ga links de Schimmel-

penninckstraat in. Aan het einde linksaf onder het spoor door.
Volg de bordjes naar knooppunt 83. Steek de Maatweg over

en ga rechtsaf naar knooppunt 82 * en verder naar knooppunt 10

Vervolgens door Hoogland naar knooppunt 79.  Hier de

Bunschoterstraat oversteken. U bent nu in Hoogland West en volgt

de Coelhorsterweg.

Aan de Eem stond hier ooit kasteel Coelhorst (eerste vermelding 

in 1253) In mei 1940 wordt het kasteel door het Nederlandse leger

door brand vernield, maar na de oorlog wordt er op de fundering 

een eenvoudig huis gebouwd. Het landgoed is niet toegankelijk,

het kerkhof waar u langskomt is dat wel. De 14de eeuwse kapel

is niet toegankelijk. Beiden behoren bij het landgoed.

Naar knooppunt 72 ( Voor de aansluiting op het rondje Soest: ga 

rechtdoor richting Baarn) Ga linksaf, volg het water van de Male-
wetering naar knooppunt 87  en steek met de Malebrug de Eem 

over, volg het fietspad langs de Eem en u komt bij de opstapplaats

Soest van de fietsboot. Aan de overkant ziet u boerderij Hoogerhorst.

De fietsboot vaart in de zomermaanden 's-morgens naar Spakenburg

of Huizen en 's-middags naar Amersfoort. Voor de dienstregeling

zie  www.eemlijn.nl   of het infobord bij de opstapplaats.

U fietst nu via de Verlengde Hooiweg, de A.P. Hilhorstweg en de 
Eemweg naar knooppunt 71 en knooppunt 70

In de kerkebuurt vindt u Herberg de 3 ringen, bekend van de roman

Ferdinand Huyck van Jacob van Lennep. Bij de uit omstreeks

1350 daterende kerk vindt  u een informatiepaneel met 

beschrijvingen van de omliggende historische gebouwen.

Eemrondje Amersfoort



U gaat via de Peter van den Breemerweg weer terug naar Amersfoort.
via knooppunt 84 Op de Amsterdamseweg gaat u bij de verkeerslichten  

rechtsaf, ga het viaduct over en u volgt de weg tot het einde van het 

sportveld aan de overkant en steekt dan voorzichtig de Birkstraat over 
naar de Zandlaan richting knooppunt 60. Op het kruispunt

van fietspaden linksaf voor knooppunt 99.

Waar u het bos uitkomt op de Barchman Wuytierslaan gaat u

rechtsaf langs Dierenpark Amersfoort.

Wanneer u óver het spoor links aanhoudt fietst u naar 

Centraal Station Amersfoort.

Over het spoor bij de verkeerslichten rechtsaf naar knooppunt 99

Na ongeveer 50 meter de Daam Fockema oversteken en uw weg

vervolgen. De villawijk waar u door fietst heet het Bergkwartier.

Weer bij de doorgaande weg gaat u rechtsaf (aan uw linkerhand 

het station) en ter hoogte van de Vlasakkerweg steekt u de 

Stationsstraat over naar de Wijersstraat, aan het einde rechtsaf 

langs het Smallepad. U passeert een voormalig stationsgebouw.
Fiets door naar knooppunt 99 en volg vanaf hier het fietspad

tot het water van de Eem en sla linksaf, langs het water, onder de

spoorlijnen door en u bent terug in de Eemhaven, nu op de 

Kleine Koppel.

* U kunt van knooppunt 82 langs de Eem naar knooppunt 87 rijden.


