
Koningsdag in Amersfoort 

� Op Koningsdag 2019 bezoekt de jarige 

koning Willem-Alexander met zijn gezin 

Amersfoort. Het koninklijk gezelschap maakt 

een wandeling van ongeveer een kilometer 

langs verschillende historische gebouwen. 

De route gaat via de Zuidsingel, de Var- 

kensmarkt, een stukje door de Langestraat 

en via de Krankeledenstraat naar het Lieve 

Vrouwekerkhof, vandaar via de Westsingel 

naar het Stadhuisplein en via het Burgemees- 

ter Brouwerplantsoen naar de Koppelpoort. 

De wandeling eindigt op het Eemplein. 

 
� Allereerst 

wandelt het 

gezelschap 

langs Mariën- 

hof. Het in 1479 

gebouwde 

klooster kreeg 

rond 1600 de 

functie Burgerweeshuis. Tegenwoordig is het 

een restaurant. 

 
� Aan de Zuidsingel staan mooie en oude 

panden zoals het Huis met de Paarse Ruit- 

tjes. In 1787 diende dit huis enige tijd als 

verblijfplaats voor stadhouder Willem V, 

die onder druk van de patriotten Den Haag 

had verlaten. 

Halverwege de 

19de eeuw ver- 

anderde het in 

een klooster 

en sinds 1966 

is het een rijks- 

monument. 

 
� Verder gaat het langs 

de Onze Lieve Vrouwen- 

toren, bijgenaamd ‘Lange 

Jan’, de op twee na hoog- 

ste kerktoren in Nederland. 

Oorspronkelijk hoorde 

de toren bij een in de 18de 

eeuw verdwenen kerk. De 

toren wordt beschouwd 

als het centrale punt van 

Nederland. 

 

 
� De Koppel- 

poort is tussen 

1380 en 1425 ge- 

bouwd als onder- 

deel van de twee- 

de stadsmuur. 

 
� Aan de Westsingel wandelt de familie 

langs het archeologisch centrum, museum 

Flehite. Flehite was een vroegmiddeleeuwse 

‘gouw’ (land- 

streek) in het 

oosten van de 

tegenwoordi- 

ge provincie 

Utrecht en Het 

Gooi. 

 
� Vanaf Plant- 

soen West 

hebben ze een 

prachtig zicht op 

het Sint Pieters- 

en Bloklands 

Gasthuis. De 

liefdadigheids- 

voorziening voor oude en arme mannen en 

vrouwen is van middeleeuwse oorsprong. 

Het gebouw is inmiddels geschikt gemaakt 

als verpleeghuis. 

 
� De koninklijke wandeling eindigt op het 

Eemplein: het moderne Amersfoort. 
 

 
Bron: www.koningsdagamersfoort.nl  

 
Meer weten over Amersfoort: VVV Amersfoort, 

Breestraat 1, 3811 BH Amersfoort. 

T: 033- 465 94 44. E: info@vvvamersfoort.nl 
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