
De Kerstverlichitngswandelroute 2022 

 

We starten bij de Emmaüskerk, als je met je gezicht naar de kerk kijkt dan volgen we het pad naar 
links. Richting de bakker (de bakker is kenbaar door zijn oranje uitstraling). Sla bij de bakker rechtsaf 
de Grebbestraat in. Je eerste stop is bij nummer 6. Sla de eerste afslag naar rechts via de Waalstraat. 
Sla gelijk Linksaf de Lekstraat in. Welke huizen zijn er allemaal verlicht? Loop rechtdoor naar de 
Spaarnestraat, sla hier linksaf. Loop twee straten verder om vervolgens linksaf te slaan de 
Berkelstraat in. Sla de eerste afslag af naar rechts, zodat je de Schiestraat inloopt. Kijk vooral naar de 
huisnummers 16, 35, 41 en 73. Wat zie jij bij nummer 73 in de bomen hangen?  
 
Sla op de hoek van de Schiestraat rechtsaf naar de Gouwstraat, zie jij de arrenslee op nummer 17?  
Loop rechtdoor naar de Dollardstraat. Sla hier linksaf. Steek bij het stoplicht over. Sla linksaf en 
daarna gelijk rechtsaf. Je Loopt nu rechtdoor over de parkeerplaats naar de overkant van het 
Isseltselveld. Nu sta je de straat: Isseltseveld.  

Je kan nu twee kanten op (zelf zou ik voor optie 2 gaan) 

Optie 1: (omlopen) 
Je slaat rechtaf, om vervolgens daarna links af te slaan op het Vreeland. Vervolgens sla je gelijk 
linksaf om de Eikstraat binnen te lopen (zie wandelroute). Loop rechtdoor naar de Noordewierweg. 

Optie 2: (door de steeg) 
Sla linksaf op het Isseltseveld en zoek nummer 66. Loop dit poortje in en geniet van alle lichtjes! 
Loop door dit tunneltje en langs het huis door, zodat je aan de andere kant uitkomt. Je staat nu op 
de Eikstraat, sla hier linksaf. Loop rechtdoor naar de Noordewierweg.  
 

 



 

Vanaf de Noordewierweg linksaf, de eerste volgende ga je naar rechts de Seringstraat in. Blijf vooral 
even staan bij huisnummer 22 en 10. Aan het einde van de Seringstraat loop je via de Primulalaan 
naar de Soesterweg. Sla linksaf naar de Soesterweg. Loop drie straten verder op de Soesterweg om 
vervolgens linksaf te slaan, de Crocusstraat in. Als je rechtdoor blijft lopen kom je in de 
Anemoonstraat. Nummer 6 heeft altijd hele mooie versieringen hangen! Dit jaar heeft dit huis een 
doneerboks buiten hangen, het opgehaalde bedrag gaat naar de stichting Het Vergeten Kind. Je mag 
natuurlijk zelf bepalen of je gebruik maakt van deze doneerboks.  

Loop verder naar de Noordewierweg. Sla hier rechtsaf en vervolgens weer naar rechts om de 
Violenstraat in te lopen. Geniet van alle mooie versieringen! Loop de Lobeliastraat in. Vervolgens 
lopen we rechtdoor, kijk bij de eerste afslag even naar links de Fuchsiastraat in, deze straat gaan we 
veder niet in voor deze route, maar je mag zelf natuurlijk wel even kijken! Loop rechtdoor naar de 
Leliestraat. Sla hier rechtsaf als je de Narcisstraat ziet dan kan je eventueel kijken naar nummer 19 
en 26, mooi he? Als je verder loopt op de Leliestraat kijk dan bij nummer 39, hoeveel kerstmannen 
zie jij? Volg de Leliestraat (dit is een rondje), sla de 5e straat af bij de Narcisstraat. Vergeet niet te 
kijken naar nummer 65. Vervolg de Narcisstraat totdat je weer terug bent bij de Noordewierweg en 
de Emmaüskerk voor je ziet. Je hebt het gehaald! 

 

Einde Kerstverlichtingsroute. Leuk dat je mee hebt gewandeld! 

Hopelijk tot volgend jaar! 

 
Vaker wandelen? 

Vond je/u het wandelen heel erg leuk, wij hebben ook hele leuke wandelgroepen in Amersfoort! 
Kijk vooral op onze website om te kijken of er een geschikte wandelgroep voor je/u tussen zit.  
www.buurtsportcoach.nl/aanbod 

Leuke tips die niet in de route staan, maar zeker het kijken waard:  
*De Acubastraat  
*Merwedestraat 
*Nicolaas Pienemastraat nummer 46 (Kerstdorp) 

In samenwerking met:  

 

 


