StationsOmmetjes
Ga eens een blokje om in je pauze

D.J.

NIJMEGEN

Wil jij je conditie verbeteren?
Dan is wandelen een goede keuze. Je uithoudingsvermogen verbetert snel,
de kans op blessures is klein en het helpt je om te ontspannen. Dat maakt
wandelen tot de perfecte sport voor mensen die een tijdje niet zo actief
zijn geweest.
Voor meer informatie over een gezonde leefstijl en plezier in je werk:
iNSite > Personeelszaken > Goed Bez!g
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Colofon
StationsOmmetjes is een uitgave van Goed Bez!g,
een NS programma dat je de weg wijst naar een
gezonde stijl van leven en werken, en is mede
mogelijk gemaakt door www.wandelzoekpagina.nl.

ns.nl/reisjefit

Routemaker: WandelBart van der Schagt STATIONSOMMETJES 05

GBoEeZd!G
STATIONSOMMETJES 06

Kom,
wandel mee…
NS moedigt heel Nederland aan om te wandelen of hard te lopen. We zijn tenslotte
Supporter van Bewegen! Misschien wil jij eigenlijk ook wel meer bewegen dan je
nu doet, maar komt het er gewoon niet van. Om je een eindje op weg te helpen,
heeft onze oud-collega WandelBart twaalf speciale routes uitgestippeld in
verschillende regio’s van het land.
StationsOmmetjes zijn stuk voor stuk korte wandelingen die je veelal in je pauze
kunt maken. Gewoon in de buurt van het station waar je werkt of pauze hebt.
WandelBart heeft er rekening mee gehouden dat je - als dat nodig is - altijd een
korte weg terug naar het station kunt nemen. Elk StationsOmmetje is ongeveer
anderhalve kilometer lang.
Klinkt dat aanlokkelijk? Even eruit: de benen strekken, je hoofd leegmaken en
daarna weer fris aan het werk. In je eentje of gezellig met collega’s. En als het
wandelen naar meer smaakt, dan zijn er nog ruim 750 langere wandelingen
vanaf NS-stations te vinden op ns.nl/reisjefit. Ga je ook wat vaker op pad in
je pauze?
Veel wandelplezier!
Team Goed Bez!g

Fris en fruitig op pad
in je pauze.

STATIONSOMMETJES 05

Welk StationsOmmetje
maak jij vandaag?

100%
overzicht!

Inhoudsopgave

Op dit kaartje zie je waar de 12 StationsOmmetjes starten. Kies je bestemming
en blader door naar de routebeschrijving van de wandeling.
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WANDELING 1

Start

StationsOmmetje
Alkmaar

Station Alkmaar
Stationsweg 47
1815 CB Alkmaar

Wognumsebuurt

Rondje bolwerk

Je maakt eerst een leuk wandelingetje door
de leuke, oude volkswijk ‘Spoorbuurt’.
Daarna kuier je over mooie wandelpaden
door een fraaie groenstrook aangelegd op
de oude stadswal van Alkmaar, het
Munnikenbolwerk. Je kunt er op een van
de bankjes even uitrusten. Daarna ben je
met een paar minuten weer bij het station.
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Na de rechter U-bocht linksaf, bij de bankjes
nog een keer linksaf en de grote brug over.
Volg een paar meter de linkerbocht en
steek naar rechts via de zebra de drukke
weg over. Aan de overkant linksaf en wat
verderop schuin naar rechts de Spoorstraat
in en deze uitlopen. Aan het einde daarvan
sta je weer op het stationsplein.
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1 Begin je wandeling aan de voorkant
van het station bij de roltrap van de traverse. Steek via de zebra de weg over en ga
aan de overkant rechtsaf. Na huisnummer
44 linksaf de Sint Josephstraat in, je loopt
nu die leuke, oude volkswijk in. Tegenover huisnummer 17 linksaf (Korte Sint
Josephstraat) en aan het einde rechtsaf de
Eendrachtsstraat in. Aan het einde op de
Snaarmanslaan linksaf en wat verderop na
huisnummer 42 rechtsaf de Druivenlaan in.
Na huisnummer 41 op de 1e Tuindwarsstraat rechtsaf, op de volgende kruising
linksaf en dan rechtdoor blijven gaan
Verderop zie je dat dit de Tuinstraat is. Aan
het einde rechtsaf, links zie je een singel
met daarachter een groenstrook, daar
wandel je straks doorheen.
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2 Bij de brug linksaf via de zebra, de
brug over en na een paar meter op het
wandelpad voor het eethuisje linksaf de
groenstrook in. Op de eerste asfaltpadenkruising linksaf, je gaat wat naar beneden
en daarna met een flauwe rechterbocht
weer omhoog. Boven op de ‘asfaltpadenrotonde’ linksaf en gelijk op het eerste pad
nog een keer linksaf.
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WANDELING 2

Start

StationsOmmetje
Amersfoort

Station Amersfoort
Stationsplein 41
3818 LE Amersfoort

Bergbeklimmen voor beginners

Vandaag ga je de ‘Amersfoortse Berg’
beklimmen. Je bergschoenen hoef je niet
aan, want van die beklimming merk je
nauwelijks wat. Daarna slenter je over
een onverhard paadje door een prachtige
groenstrook en steek je het Limvioveld
over. Na een rustig stukje door een voorname villawijk ben je weer vlot bij het station.
Station Amersfoort

Barchman Wuytierslaan
Barchman Wuytierslaan
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Stationsplein

1 Begin je wandeling bij de grote zonnewijzer aan de voorkant van het station.
Steek via de zebra de weg over, aan de
overkant rechtsaf en wat verderop op de
Koningin Wilhelminalaan linksaf. Deze
laan maakt bijna gelijk een kleine rechterbocht, aan beide zijden tref je mooie
wandelpaden. Blijf deze bomenrijke laan
een flink stuk volgen, onderweg ‘beklim’
je de ‘Amersfoortse Berg’. Gaandeweg
zie je voor je een rotonde, zorg ervoor dat
je voor die rotonde aan de rechterkant
loopt. Bij de rotonde naar rechts, één zebra
over en dan schuin naar rechts de Prins
Frederiklaan in. Na ongeveer 100 meter bij
de paaltjes rechtsaf de groenstrook in en
praktisch gelijk linksaf, volg het onverharde
pad evenwijdig aan de weg waar je net op
liep.
2 Je bent nu in een park dat ze hier het
Limvioveld noemen. Pas op de tweede

wandelpadenkruising (daar zie je naar links
tussen de bomen een donkere villa met
een torentje, huisnummer 30) rechtsaf. De
bosstrook uitkomend sta je bij een paar
banken voor een groot grasveld. Bijna aan
de overkant daarvan zie je twee vrijstaande
monumentale oude eiken, loop over het
grasveld daarnaartoe en passeer deze aan
de rechterkant. Doe je dat goed, dan sta
je na het grasveld voor de Van Limburg
Stirumlaan, daar moet je na het oversteken
van een weg in. Na de school de weg naar
rechts negeren. Een stukje verderop op de
driesprong (Thorbeckeplein) rechtsaf en al
na een meter of tien schuin rechtsaf, volg
het wandelpad tussen een plantsoen links
en een school rechts (bij de tweede ingang
zie je een kloktorentje op het dak).
3

Aan het einde van dit pad schuin
rechtsaf en vrij kort daarna op de kruising
linksaf, je bent nu op de Heinsiuslaan. Op
de driesprong bij huisnummer 45 linksaf de
doodlopende (niet voor jou) weg in. Aan
het einde op de Barchman Wuytierslaan
rechtsaf en wat verderop zie je links het
station. Je kunt op dit punt ook de weg
oversteken en rechtdoor de (westelijke)
stationstraverse inlopen, vandaaruit kom je
ook op een van de perrons.
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WANDELING 3

StationsOmmetje
Amsterdam Centraal
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1 Begin je wandeling aan de IJ-zijde van
het station. Loop naar het IJ en ga strak
daarvoor linksaf. Aan het einde van de
wandelboulevard, direct na de brug linksaf
via de fietsoversteekplaats de weg oversteken, aan de overkant linksaf weer de brug
over en daarna rechtsaf het spoor onderdoor. Daar onderuit komend naar rechts
de fietswandelbrug over, rechtsaf en met
een linkerbocht de weg onderdoor. Daarna
linksaf de Prins Hendrikkade overstekend
de Nieuwendijk in.

Aan het einde op de Warmoesstraat
linksaf. Na huisnummer 3 kruising met
Nieuwebrugsteeg rechtdoor de Sint
Olofspoort in. Aan het einde schuin linksaf
en wat naar rechts kijkend zie je het station,
de weg daarnaartoe wijst vanzelf.

Ik word een beetje
beurs van Berlage.

jk

2

Op de kruising met trambanen rechtdoor, je vervolgt dus de Nieuwendijk. Na
huisnummer 78 de rechterbocht volgen en
bij huisnummer 106 linksaf de Karnemelksteeg in. Aan het einde (daar zie je links
het station) op de wandelboulevard rechtsaf, op de eerste hoek van de Beurs van
Berlage linksaf de zebra over en rechtdoor,
ook na het beursgebouw (Oudebrugsteeg).
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Amsterdam Centraal
Stationsplein 15
1012 AB Amsterdam
Je loopt eerst een stukje langs het IJ. Daarna wandel je door wat authentieke, supergezellige Amsterdamse straten. Onderweg
kom je langs de Beurs van Berlage en door
de altijd sfeervolle Warmoesstraat. Daarna
ben je alweer snel bij het station.

Bus

Ha

Start

Ka
r
ste neme
eg
lk-

Wij

nga

Ou

de

bru

gst

ard

sstr

aat
je

ee

g
Sla

STATIONSOMMETJES 12

per
s

ste

eg

STATIONSOMMETJES 13

WANDELING 4

Start

StationsOmmetje
Arnhem Centraal

Arnhem Centraal
Stationsplein 166
6811KL Arnhem
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Na de bebouwing van de stadsrand
maak je een leuke wandeling door Park
Sonsbeek. Je komt het park binnen langs
het Nederlands Watermuseum, de Sint
Jansbeek met twee oude watermolens en
het bezoekerscentrum van het park. In dat
bezoekerscentrum (een oude boerderij)
kun je wat nuttigen. Daarna ben je zo
terug bij het station.
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Arnhem Centraal

3 Daarna naar de weg, deze oversteken,
loop rechtdoor de Bouriciusstraat in en ga
aan de rechterkant lopen. In de rechterbocht, bij huisnummer 52 linksaf, volg het
tegelpad langs een parkje/speelplek met
een lantaarnpaal met daarop een geel-rode
en wit-rode markering. Daarna rechtsaf, bij
huisnummer 10 linksaf en voor je zie je de
Sonsbeekzijde van het station.

aat

gs

ru

De Witte
Watermolen

ew
eg

n
Bra

nb

e
ov

a
tra

n
ke

er

s
al
da
en
jp
Zi

ee

1 Begin je wandeling aan de
Sonsbeekzijde van het station. Onder
de luifel daarvan staand gelijk linksaf, je
loopt dan over het Tamboerpad langs het
spoor. Na de trap wat scherp rechtsaf, je
bent nu op de Bovenbrugstraat, dat zie
je pas op de kruising waar je rechtdoor
gaat. De weg waar je dan op loopt gaat
wat dalen, ga aan de linkerkant lopen. Bij
huisnummer 7 schuin naar rechts over het
Burgemeestersplein verder afdalen naar
de rand van de bebouwing. Beneden de
drukke weg oversteken, aan de overkant
linksaf en iets verderop rechtsaf naar het
Nederlands Watermuseum.

2 Voor dat gebouw linksaf, volg het
grindpad met een rechterbochtje. Daarna
niet de linkerbocht volgen maar rechtdoor
het bruggetje over. Je pad maakt gelijk
een rechterbochtje en dan zie je rechts
een oude watermolen. Wat verderop ga
je weer een bruggetje over, je loopt dan
aan de andere kant van de Sint Jansbeek.
Voor je zie je twee witte gebouwen, daar
loop je tussendoor (het linker is een oude
watermolen en het rechter een bezoekerscentrum waar je ook wat kunt nuttigen).
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StationsOmmetje
Breda
Kasteelkwartiertje

Station Breda
Stationsplein

Willemstraa
t

Valkenberg

Start

Station Breda
Stationsplein 16
4811BB Breda
Na de gezellige wandelboulevard over
de Willemstraat duik je het prachtige
Bredase stadspark ‘Valkenberg’ in. Daar
uitkomend zie je het prachtige Kasteel
Breda en kuier je over het Kasteelplein
en de Catharinastraat naar het serene,
romantische Begijnhof. Geniet van de
aanblik en de stilte. Door hetzelfde park
en langs een paviljoen wandel je weer
naar het station.
1 Begin je wandeling aan de voorkant
(centrumzijde) van het station. Met je
rug naar het station staand rechtdoor
de Willemstraat ingaan, volg de brede
wandelboulevard in het midden. Daarna
via de brede zebra rechtdoor het park in en
voor het grote standbeeld op het tweede
pad schuin rechtsaf, misschien zie je de
brug met rode houten leuningen al waar
je overheen gaat. Daarna op de driesprong
linksaf en kort daarna op de kruising gelijk
rechtsaf, in de bocht die dit pad maakt
zie je rechts een paar banken. Bij het lage
hekje het pad strak daarlangs volgen,
rechts zie je een singel en gaandeweg ook
rechts de zijkant van kasteel Breda.

2 Waar je rechts het plein van dat
kasteel ziet, ga je rechtsaf en steek
je schuin naar links het Kasteelplein
over. Daarna schuin naar links, volg de
wandelboulevard onder de bomen, hier
heet het ook nog Kasteelplein. Aan het
einde daarvan op de Catharinastraat
linksaf. Even na huisnummer 21 linksaf
het park in (loop hier toch nog even een
paar meter rechtdoor, dan kun je naar links
een poort door en even van het Begijnhof
genieten). Na het hek van het park zie
je rechts een muur, zijnde de achterkant
van de huisjes van het hof waar je net
misschien een kijkje hebt genomen.
3 Op de grote driesprong rechts aanhouden en aan het einde bij de handwijzer op
de brede wandelboulevard met lantaarnpalen rechtsaf, blijf de boulevard volgen.
Waar je weer een handwijzer ziet (daar zie
je rechts het paviljoen van het prachtige
stadspark Valkenberg) rechtdoor de bordjes
naar het station volgen, kijk je voor je dan
zie je dat al.
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Kasteelplei

Stap het Begijnhof binnen
en waan je eeuwen terug
in de tijd.

Waalse Kerk
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StationsOmmetje
Den Bosch

Station Den Bosch
Stationsplein
5211 AZ ‘s-Hertogenbosch

Zen in de kloostertuin

Na de wereldberoemde Bossche
Bollenbakker Jan de Groot ga je wat leuke
stukjes zien van historisch Den Bosch. Je
slentert langs stadsriviertje de Binnendieze
die daar onderdoor de huizen stroomt,
leuk om dat te zien. Daarna kun je even
op een bankje genieten van het groen
van Stadspark Mariënburg, een oude
kloostertuin. Na een wandelbrug over rivier
de Dommel en wat rustige straten sta je
weer voor het station.

Station Den Bosch

Stationsweg

Stationsweg

Stationsplein
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Begin je wandeling aan de voorkant
van het station bij de trappen. Vanaf
daar rechtdoor en volg de brede
wandelboulevard aan de rechterkant van
het Stationsplein. Kruising met Oranje
Nassaulaan rechtdoor en bijna gelijk zie
je rechts de wereldberoemde Bossche
Bollenbakker Jan de Groot. Wat verderop
de grote brug over en direct daarna
rechtsaf, rechts zie je rivier de Dommel. Bij
Het Bolwerk linksaf de Sint Jansstraat in
en kort daarna op de kruising rechtsaf de
Molenstraat in. Links zie je stadsriviertje de
Binnendieze, dat hier regelmatig onder de
huizen door stroomt.

Daarna rechtsaf en aan het einde van deze
straat (Uilenburg) nog een keer rechtsaf.
Aan het einde eerst even de weg oversteken en aan de overkant voor de Dommel
rechtsaf. Je ziet hem al voor je, een wandel/fietsbrug die je linksaf gaand overgaat.
Direct na die brug linksaf, volg het onverharde wandelpaadje strak langs de heg (is
dat paadje een beetje blubberig en wil je je
schoenen netjes houden, volg dan de weg
aan de andere kant van die heg).
3 Na het grote schoolgebouw, dat je
rechts vast wel gezien zult hebben, rechtsaf door een brede opening in de heg en
rechtdoor langs de zijkant van die school
(Alfons Diepenbrockstraat). Aan het einde
linksaf, bijna gelijk rechtsaf via de oversteekplaats de weg oversteken en aan de
overkant ook rechtsaf. Na huisnummer 1
linksaf de Hertogstraat in. Aan het einde
rechtsaf (links zie je dan het spoor) en wat
verderop met een links/rechts knik naar het
busstation. Loop deze aan de rechterkant
voorbij en al snel zie je het station.

2

Wat verderop loop je langs een kloostermuur. Na die muur, tegenover huisnummer 28 rechtsaf Stadspark Mariënburg in
en gelijk op het eerste paadje linksaf. Na
het sculptuur van 2 oren rechtsaf en na het
kapelletje op de padenkruising linksaf naar
het hek van een uitgang.
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StationsOmmetje
Den Haag Centraal

Den Haag Centraal
Kon. Julianaplein 95
2595 AA Den Haag

Op poffertjespad

Na een enkele minuut loop je door een
prachtig park langs romantische waterpartijen en een hertenkamp. Daarna snuffel
je even aan het Haagse Bos, daarin volg je
een onverhard wandelpad. Over een leuk
paadje langs dat hertenkamp (waar je ook
het Malieveld ziet) en een wandelboulevard
kuier je weer naar het station. Bijna aan
het einde kom je in de buurt van Paviljoen
Malieveld, daar kun je even lekker aan de
poffertjes.
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1 Begin je wandeling aan de voorkant
van het station. Na een van de uitgangen
gelijk linksaf, loop nog even straks langs
het enorme stationsgebouw. Op de hoek
daarvan rechtsaf, wat verderop via de zebra de weg oversteken en aan de overkant
rechtsaf, volg het halfverharde wandelpad
strak langs het water. Links zie je een hertenkamp. Waar het water een linkerbocht
maakt linksaf, volg ook nu het wandelpad
langs het water. Aan het einde linksaf, kort
daarna rechtsaf langs de parkeertoren de
snelweg over en aan de overkant rechtdoor
het Haagse Bos in. Al na een paar meter
op het eerste (onverharde) pad linksaf. Aan
het einde (daar zie je rechts een voetbrug
over een bossloot) linksaf en daarna op het
brede trottoir nog een keer linksaf.
2 Op het punt waar je net het Haagse
Bos inging, rechtsaf weer langs die
parkeertoren de snelweg over en aan de
overkant op het brede trottoir ook rechtsaf.
Je loopt nu op de Boslaan, links zie je een
hek. Op de hoek daarvan linksaf, volg het
onverharde paadje met een rood pijltje, iets
verderop strak langs het houten hekwerk
van het hertenkamp. Dat grote grasveld
rechts achter de bomen is het Malieveld,
maar dat wist je misschien al. Aan het
einde op de wandelboulevard linksaf naar
het station. Ga je na het hertenkamp op
die wandelboulevard rechtsaf, dan tref je
iets verderop Paviljoen Malieveld.
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StationsOmmetje
Eindhoven

Station Eindhoven
Stationsplein 22
5611AC Eindhoven

Langs de Dommel

Over leuke wandelpaden en bruggetjes
struin je door de groenstroken van
de Technische Universiteit Eindhoven
regelmatig langs riviertje de Dommel.
Onderweg zijn er genoeg bankjes om
even van het groen en de bedrijvigheid te
kunnen genieten.
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1 Begin je wandeling aan de achterkant
van het station, bij het busstation. Na de
uitgang van het station schuin rechtsaf,
volg de brede wandelboulevard over het
Kennedyplein. Aan het einde schuin naar
links via de oversteekplaats de Prof. Dr.
Dorgelolaan oversteken en direct daarna
schuin rechtsaf de voetbrug over. Na de
Kennispoort rechtdoor weer een brug over.
Na de flauwe linkerbocht (daar zie je rechts
De Zwarte Doos, een horecagelegenheid)
op de kruising met een brede asfaltweg
linksaf en heel kort daarna op de kruising
met een roze asfaltfietspad rechtsaf (loop
aan de linkerkant hiervan, dan zie je de
fietsers aankomen).

2 Op de tweede hoek van het gebouw
rechts van je op het klinkerpaadje linksaf
het bruggetje over. Daarna op weer een
klinkerpad linksaf. Je loopt nu aan de
andere kant van riviertje de Dommel. Waar
je links een brug over die Dommel ziet
op de kruising met een fietspad rechtsaf.
Je ziet dan links de andere kant van de
Kennispoort waar je net ook langs liep.
Daarna rechtdoor de rijbanen van de John
F. Kennedylaan oversteken en aan de overkant linksaf de rijbanen van de Vincent van
den heuvellaan oversteken. Aan het einde
alle rijbanen oversteken, aan de overkant
rechtsaf en wat verderop zie je links het
station.

n

erro

tapp

Uits

Kadaster

Kennedytoren

Station Eindhoven
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WANDELING 9

Start

StationsOmmetje
Haarlem

Station Haarlem
Stationsplein 11 L
2011 LR Haarlem

Alle seinen op groen

Vanaf de achterkant van het station maak
je over wandelpaden een leuke wandeling
door het vele groen langs de singel van de
Noordelijke Bolwerken. Onderweg kom je
genoeg banken tegen om even van al dat
groen te genieten. Door het Kenaupark
loop je weer naar het station.
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De Bolwerken

1 Begin je wandeling aan de achterkant
van het station (Kennemerplein) bij de
fietsenstalling. Met je rug naar die fietsenstalling bij de oversteekplaats de weg
oversteken en rechtdoor (aan de linkerkant
van die andere weg) langs de okergele villa
met huisnummer 3. Direct daarna schuin
linksaf de trap op, boven schuin linksaf
naar beneden en volg nu een flink stuk
consequent het pad strak langs de singel.
Waar je een brug over die singel ziet het
fietspad oversteken en volg wederom het
pad langs de singel en blijf daarlangs. Aan
het einde linksaf, bij de zebra rechtsaf en
het spoor onderdoor.

2 Het tunneltje uitkomend de weg
oversteken en volg het pad langs de singel
waar je ook nu langs blijft. 10 meter voor
het einde bij de grote vierkant vuilnisbak
linksaf, volg het pad langs het hek (rechts)
van 2 villa’s. Aan het einde voor de 3e villa
rechtsaf, iets verderop de weg oversteken
en dan een beetje schuin naar links het
park in. Bij de banken rechtdoor blijven
gaan naar de andere kant van dit park.
Daarna rechtdoor (Kenaupark) en aan het
einde zie je schuin naar links de voorkant
van het station.
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WANDELING 10

StationsOmmetje
Rotterdam Centraal
Verrassende stadsnatuur
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Rotterdam Centraal
Stationssingel 10
3013HA Rotterdam
Ken je Rotterdam niet zo goed, dan zal je
je verbazen dat er aan de achterkant van
het station nog zoveel groen is te vinden.
Je gaat gelijk al aan de wandel langs de
groene Provenierssingel. Waar je aan de
andere kant van die singel loopt, tref je een
paar bankjes aan het water waar het goed
toeven is. Na een stukje karakteristieke
volkswijk kuier je over een prachtig wandelpad langs de groene Spoorsingel weer
naar het station.
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1 Begin je wandeling aan de achterkant
van het station, de Blijdorpzijde. Met je
rug naar het station staande nog even
rechtdoor en voor de singel rechtsaf. Je
loopt dan over het Proveniersplein met aan
je linkerzijde die singel. Op de driesprong
naar links, je blijft dus langs de singel en
loopt dan dus over de Provenierssingel (de
singel heeft zelfs een eigen website, dat
zie je op het straatnaambordje tegenover
huisnummer 34). Even na huisnummer 10
linksaf, volg het asfaltwandelpad om de
kop van de singel en loop aan de andere
kant daarvan een stukje terug.
2 Ter hoogte van huisnummer 29 zie
je wat bankjes, daarna ga je een trapje
op. Na dat trapje rechtsaf de Van der
Sluysstraat in. Tegenover huisnummer
422 linksaf, je loopt langs een sportplek
in de Jacob Loisstraat. Na die sportplek
rechtsaf de Pieter de Raadtstraat in. Aan
het einde op de Walenburgerweg linksaf.
Na huisnummer 62 nog even rechtdoor
en na de kopse kant van de singel linksaf,
je loopt dan over een breed wandelpad
met bankjes aan de rechterkant van de
singel. Heel toepasselijk heet deze singel
Spoorsingel, want gaandeweg zie je aan
het einde daarvan het station.

Station Rotterdam Centraal
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Utrecht Centraal
Stationshal 12
3511 CE Utrecht

Stappen door de Domstad
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Na de stadsplattegrond het fietspad oversteken en na 5 meter op het onverharde
paadje over de oude lage stadswal linksaf
(is dit paadje een beetje blubberig en wil je
je schoenen netjes houden, volg dan het
fietspad langs de singel). Op het kruisende
klinkerstraatje (loop je op het fietspad, dan
eerste pad rechtsaf) rechtsaf en bij straatnaambordje Geertebolwerk via een hek het
terrein van Grand Hotel Karel V inlopen.

1 Begin je wandeling bij de OV Servicewinkel aan de Centrumzijde. Verlaat daar
via de trap de stationshal. Keer beneden
180 graden om en loop naar het hoge zilvergrijze kantoorgebouw met de gele NSvlag. Even voor dat gebouw zie je rechts
een voet- fietsbrug over het emplacement,
je kunt die brug even op en neer lopen
en genieten van een mooi uitzicht op
station en sporen. Tegenover de luifel van
het NS-kantoor linksaf (Moreelsepark) de
verbindingsbrug tussen 2 oude (voormalige
NS) kantoorgebouwen onderdoor. Direct
daarna rechtsaf naar het grote donkere
kantoorgebouw van ProRail (met linksboven een vliegende schotel op het dak).
Voor dat gebouw linksaf en op de hoek
daarvan bij het gedenkmonument rechtsaf.

3 Bij de fontein met beelden schuin
naar rechts tussen de witte gebouwen
door. Daarna linksaf en rechtsaf door een
hek naar de straat. Voor het Springhaver
Theater linksaf en op de kruising met de
Walsteeg en de Stroosteeg rechtdoor.
Direct na het donkere gebouw van het
Conservatorium (links), strak voor de hoek
van het grotere okergele gebouw linksaf en
een hek door. Je bent nu in de Kloostertuin
van het Mariaklooster. Voor het muurtje
rechtsaf, linksaf naar een beeldje en
daarachter via een klein hek het korte
steegje in. Je bent nu in de Mariahoek.
Voor het plantsoen daarvan linksaf, volg
de rechterbocht en daarna rechtsaf. Aan
het einde eerst de weg oversteken, aan de
overkant linksaf, de Catharijnesingel over
en nog even rechtdoor. Waar je de (rol)trap
ziet rechtsaf naar boven winkelcentrum
Hoog Catharijne in. Boven linksaf de
draaideur door, volg de aanwijzingen naar
het station.

2 Aan het einde linksaf en kort daarna rechtsaf. Bij de eerste verkeerslichten
linksaf de weg oversteken, aan de overkant
rechtsaf en daarna linksaf de brug over.
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Na de voormalige oude hoofdgebouwen
van NS en de Inktpot van ProRail wandel
je een stukje over een onverhard paadje
of fietspad door het groen langs de
Catharijnesingel. Door het statige
binnenhof van Grand Hotel Karel V, de
kloostertuin van het Mariaklooster en het
plantsoen van de Mariahoek wandel je via
winkelcentrum Hoog Catharijne weer naar
het station.
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8011CW Zwolle

Slingerend langs een singel
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Al vrij vlot maak je een leuk wandelingetje
door Park Eekhout. Daar kom je langs
een kinderboerderij en kun je op een van
de vele banken even van het vele groen
genieten. Langs museum De Fundatie en
over prachtige wandelpaden langs een
singel (de voormalige stadsgracht) kuier je
weer naar het station.
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1 Begin je wandeling aan de voorkant
van het station onder de luifel. Ga
linksaf, voor de zijkant van de bewaakte
fietsenstalling rechtsaf, steek via de zebra
de weg over en ga aan de overkant linksaf.
Wat verderop zie je links het gebouw van
ProRail. Halverwege dat gebouw, bij het
wandelroutepaaltje met de naar rechts
wijzende groene en paarse pijl rechtsaf.
Na de linkerbocht op de kruising met
de Parkstraat rechtsaf en wat verderop
tegenover huisnummer 2a linksaf Park
Eekhout in, links zie je een kinderboerderij.
Op de kruising bij de groene handwijzer
rechtdoor, links zie je dan een singeltje en
blijf je het pad daarlangs volgen.
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Op het zandplein met banken en
beeldje van een pony rechtsaf en loop dit
pad uit naar het hek van de uitgang. Daarna via de zebra de weg oversteken en de

rla

3 Bij de bank van de Burgemeester
rechtsaf en daarna rechtsaf de brug over
(kijk je hier even naar links, dan zie je
een fraaie oude stadspoort). Na die brug
gelijk rechtsaf, volg het tegelwandelpad
strak langs de singel. Wat verderop zie
je links een prachtige oude villa van een
voormalige wijnhandelaar. Loop niet te
ver door want bij de eerste zebra moet je
linksaf de weg oversteken en rechtdoor de
Zeven Alleetjes in. Na een klinkerpleintje
(waarop je schuin naar rechts gaat) op de
kruising met de Hertenstraat rechtdoor de
Terborchstraat in. Aan het einde daarvan
sta je voor het station.
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Station Zwolle
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brede brug over die je voor je ziet. Direct
na het muurtje van die brug rechtsaf het
wandelpad langs de singel volgen, bij de
banken maak je een bochtje naar beneden
en gaat weer omhoog. Aan het einde voor
museum De Fundatie gelijk rechtsaf, volg
het wat omhooggaande asfaltwegje. Loop
niet te ver door want bij lantaarnpaal 11
moet je rechtsaf over een wandelpad de
groenstrook in, rechts zie je weer de singel,
de voormalige stadsgracht van Zwolle. Aan
het einde van dit pad op het brede betonpad rechtsaf.
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Ga jij ook voor de 12
StationsOmmetjes?
Hier kun je makkelijk bijhouden welke StationsOmmetjes je al hebt gemaakt.

StationsOmmetje Alkmaar

StationsOmmetje Amersfoort

StationsOmmetje Amsterdam Centraal

StationsOmmetje Arnhem Centraal

StationsOmmetje Breda

StationsOmmetje Den Bosch

StationsOmmetje Den Haag Centraal

StationsOmmetje Eindhoven

StationsOmmetje Haarlem

StationsOmmetje Rotterdam Centraal

StationsOmmetje Utrecht Centraal

StationsOmmetje Zwolle
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