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Praktische informatie:

ROUTE GESLOTEN 
van 15 MAART t/m 22 JUNI

Afstand: 7 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte Broerswetering
Broerswetering 10
3752 AM Bunschoten-Spakenburg 
(Spakenburg)
Coördinaten: 52°15’11” N   5°22’33” E

Horeca:
In centrum, onderweg geen

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1293/4704

1a. Op marktdagen (meestal zaterdag) kan bus niet stoppen bij 
halte Broerswetering. Stap dan uit bij halte Huijgenlaan en loop 
Molenstraat en Spuistraat uit, rechts ziet u een gracht en gaande-
weg carillontoren. Bij die toren op kruising (u bent daar op markt) 
RD (Spuiplein).

1b. Stapt u op andere dagen uit bij bushalte Broerswetering,  
loop naar carillontoren. Bij die toren op kruising LA (Spuiplein). 
(Na uw eventuele marktbezoek) oude haven links van u passeren 
(Turfwal) en blijf daarlangs (Oude Haven), in rechterbocht ziet u 
aan overkant van haven links oud scheepswerfje. Na huisnr 11 RA 
en daarna LA (Hoekstraat). Op kruising direct na jachthaven RA 
(Oostsingel) en na flauwe linkerbocht op 1e straat LA (Garnalen-
weg). In rechterbocht van deze klinkerstraat RD (ook Garnalen-
weg). Aan einde dijk op en daarop RA, dijkasfaltpad.

Deze wandeling kan tijdens het vogelbroedseizoen (15 maart t/m 22 juni) 
niet gemaakt worden! 

Deze leuke korte wandeling is op een zaterdag uitstekend te combineren 
met een bezoek aan de oergezellige befaamde Spakenburgse weekmarkt 
waar ook de in klederdracht gehulde (meest oudere) Spakenburgers hun 
inkopen doen. 

Na de oude haven (met een authentieke kleine scheepswerf) wandelt u een 
enkele kilometer over de autovrije Oostdijk (eens was dit de Zuiderzeedijk) 
langs het Nijkerkernauw. Dan gaat u een flink stuk lekker grashoppen: over 
een klompenpad wandelt u een paar kilometer dwars door de weilanden 
naar de rand van Bunschoten en vandaar bent u zo weer in het centrum 
van Spakenburg. 

Mogelijkheden daar een lekker visje te verorberen zijn er genoeg.  
Deze route loopt voor een groot deel over verharde paden en wegen.

1 - Lekkerbekje
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2. Volg dijk 1½ km (Oostdijk, voormalige Zuiderzeedijk).  
Direct na flinke S-bocht van dijk, vlak voor grijs gemaalhuisje  
met daarop bord 'Zeedijk', scherp RA, asfaltwegje tussen 2 sloten. 
Negeer na ruim 200m linker brugje met (afgesloten) klaphekje. 
200m daarna RA, eenleunig brugje met klaphekje over, en RD, 
volg graslandrand met links slootje. U bent nu op een klompen-
pad, onderweg gaat u klein brugje over. Aan einde, na brugje met 
hekje, op asfaltweg RA. 100m na hek van huisnr 7 LA, brugje met 
klaphekje over en RD, volg wederom graslandrand. Aan einde van 
grasland door klaphekje en RA, betonfietspad, links ziet u een 
brede sloot. Op kruising met asfaltweg LA, u loopt Bunscho-
ten-Spakenburg in. Op rotonde RD (Zuidwenk) en op volgende 
kruisingen ook RD. Pas op (dubbele) kruising (met gracht in 
midden) op 1e straat (dus nog voor gracht) RA (Kerkstraat).  
Wilt u op marktdagen gelijk na deze wandeling op de bus stap-
pen: na gracht linksaf naar bushalte Huijgenlaan. Wandelt u op 
Kerkstraat dan kunt u na de carillontoren nog even markt / 
Spuiplein op of eventueel ergens wat gaan eten. Komend vanaf 
Kerkstraat gaat u op kruising bij carillontoren LA naar bushalte: 
dit is dezelfde halte als waar u aankwam, hiervandaan rijdt 
dezelfde buslijn weer naar Amersfoort.
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