


Dit is ons thuis. Ons Amersfoort. 
 

Samen met fotografe danique gingen we een dag onze stad in, om 

voor jullie een speciale tour de Anne&Stefan samen te stellen. We 

hebben al onze favoriete plekken, winkels en snacks verzameld. 

 

Als ware reisleiders loodsen we jullie door ons pittoreske stadje. 

Verwacht niet alleen maar toerist-verantwoorde locaties, maar 

vooral ook de plek waar je de beste frietjes haalt, het lekkerste 

ijs, het mooiste park en alle herinneringen en momenten die daarbij 

horen. Zo kunnen jullie ook langs de plek van het bijna-aanzoek 

van Stefan lopen. Jaja, spannend!  

In het midden van dit boekje vind je een kaartje. op de volgende 

bladzijde staat de route van de foto’s. Maar Volg vooral je eigen 

route, dat doen wij ook. We zien jullie graag om 14:00 bij de 

Waterlijn voor een rondvaart! 

 

Geniet!



7,5 jaar geleden verhuisden we vanuit stefans studentenkamer in het 
centrum naar de iets minder pittoreske wijk kruiskamp. 13 vierkante 
meter begon toch wat krap te worden met zijn tweeen. Het centrum 
kunnen we echter niet loslaten, daar voelen we ons thuis.

HET VOORDEEL VAN IN KRUISKAMP WONEN IS DAT JE MET 10 MINUTEN LOPEN 
IN HET CENTRUM BENT. dAAROM LATEN WE MEESTAL DE FIETS STAAN EN 
LOPEN WE LANGS DE KAMP DE STAD IN. dE MOOISTE ROUTE LIGT NAAST DE 
KAMP, VIA DE POTHSTRAAT. eEN STUK RELAXTER, AANGEZIEN JE HIER NIET 
CONTINU BIJNA AANGEREDEN WORDT.

nET VOORBIJ de kamperbinnenpoort kom je meteen langs de lekkerste 
frietjes van heel utrecht, bij van gogh. Wij bestellen het liefst friet 
met fritessaus ipv de iets zuurdere huisgemaakte. Voor de avonturiers 
onder jullie zijn er de meer exotische smaken.. Zelfs stefan vond de 
Samuraisaus wat aan de pittige kant!

We zijn niet de grootste fans van weekenddrukte in de stad, dus 
duiken we vaak met onze puntzakken het bijna geheime parkje tussen 
de valkestraat en de stovestraat in. Deze gezamelijke (speel)tuin is 
van de buurtbewoners maar vrij toegankelijk zolang het slot niet 
op het hek hangt. 





Muurhuizen is op de kaart gewoon een straat, maar in het echt een 

tot leven gekomen ansichtkaart. Voor de volle toeristen ervaring 

moet je deze straat helemaal aflopen. Op elke hoek kun je stoppen 

voor foto’s, want het is hier allemaal prachtig. Ons favoriete stuk? 

Vanaf de kamperbinnenpoort tot de korte gracht. De bloemen voor 

de huizen, de monumentale panden.. het voelt alsof de tijd even stil 

staat. En dat staat het hier misschien ook wel een beetje. 

 

En natuurlijk bestaat muurhuizen uit huizen die de oude stadsmuur 

vormden, want zo vindingrijk waren we vroeger met straatnamen 

bedenken. Zo is de korte gracht.. tsja.. een korte gracht. 



Het enige nadeel van het ijs bij San marco is de keuzestress die je 

er spontaan van oploopt. Elke keer weer staren we minutenlang 

naar de vitrines, om vervolgens te kiezen wat we eigenlijk altijd 

doen. Stefan iets met watermeloen, koffie of citroen en Anne iets met 

nootjes, banaan of kokos.  

 

Wij eten ons ijsje altijd op aan de korte gracht, terwijl we 

zwaaien naar toeristen in rondvaartboten. Maar al lopend of 

gewoon op het bankje bij san marco kan natuurlijk ook!  

Succes met kiezen!



28&29 juni zijn de 
havendagen, dus parkeren 
bij het eemplein is geen 
aanrader. eEN KIJKJE NEMEN 
IN DE EEMHAVEN WEL!

Vergeet niet om 14:00 klaar te staan bij het startpunt van de waterlijn! 
je vindt de waterlijn in de krommestraat, tussen zara en een lunchtentje 
waarvan we de naam altijd vergeten. 

Wij hebben een boot gereserveerd, zorg dat je hem niet mist!

vlaams friethuis van Gogh
tuin valkestraat/stovestraat
Monikkendam
Ijssalon San Marco
Waterlijn opstappunt
Coffee Corazon, speelboek
lieve vrouwekerkhof
velvet music
Wereldrestaurant Dara
Plantsoen/Tuin Mannenzaal
Dreyershofje
Stadsmuur sint annastraat





Coffee Corazon.  

De beste koffie in 

Amersfoort, de lekkerste 

taartjes, enorme 

broodjes, een chille 

sfeer, verse smoothies 

en altijd aardige 

bedieniing. Hier hebben 

we behoorlijk wat 

wedding-plan-dagen 

door gebracht... Met 

sapjes en carrotcake, 

dat lijkt ons duidelijk.



het herkenningspunt van Amersfoort, de onze lieve vrouwetoren. 

beklimmen kan, het fantastische uitzicht is het smalle trappetjes 

trotseren waard. Met alcoholsporein in je lichaam is deze draaierige 

weg naar boven echter geen aanrader ;) 

Het lieve vrouweplein heet eigenlijk Lieve Vrouwekerkhof, maar dat 

klinkt ongezellig en gebruikt niemand. Onze favorieten hier: Vyssotski 

en theater/filmcafé de lieve vrouw 

als we er niet meer bij passen op het terras, duiken we de AH aan 

de overkant van de gracht in, halen we een pak innocent, kaas- en 

pecanbroodjes en ploffen we op het muurtje onder de toren, onze 

benen bungelend boven de gracht. en dan visjes proberen te tellen.. 



Monnikendam scoort 

hoog op de pittoresk-

meter. je hebt vanaf 

hier een topuitzicht op 

de toren en op één 

van de mooiste bomen 

van de binnenstad. 

(Wij dromen rustig 

verder over zo’n 

huis en tuin!) naast 

bruidsparen is het Ook 

goed bootjes spotten 

vanaf hier! 

Het plantsoen rond het stadscentrum is Het perfecte blokje om, zowel 

voor bootcampers als fotografen. je vindt Bijna complete rust in dit 

park rondom de oude muren van Amersfoort. Net voorbij de kamp, Bij 

de sint Annastraat kun je een stukje over de oude stadsmuur lopen 

en op meerdere plekken zie je nog resten staan. 

Wij zoeken hier vaak weer eens de rust en de natuur op en lopen 

samen een rondje, gewoon omdat het kan. 



‘Ons plekje, in plantsoen Noord, op een muur met uitzicht over de tuin 

van de mannenzaal. om even te zitten na een dag in het centrum, 

als tussenstop vanaf restaurant Dara naar huis of om spechten te 

spotten tussen de bomen in de late middagzon. (ze zitten er echt!) 

 

Dit is Ook de plek waar Stefan anne bijna ten huwelijk vroeg. 

Het sneeuwde, alles was sprookjesachtig wit, de perfecte romantische 

setting. Stefan stond klaar om de verlovingsring, die tot nu toe al 

een paar maanden in zijn jaszak had gebrand, eruit te halen. 

Tot Anne aan kwam lopen: Ik heb het koud en ik moet plassen...  

Weg magie ;)

Gelukkig kwam het romantische aanzoek een half jaar later alsnog, 

op het strand.. een ring, de ondergaande zon, champagne en zelfs 

vuurwerk! We zijn heel blij dat we ons verhaal en onze stad met 

jullie mogen delen en dat jullie op onze dag aanwezig zijn geweest.  

 

Het was om nooit te vergeten, dank jullie wel!! 

Liefs, Anne&Stefan
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