Ontdek
Randenbroek Zuid

Stad & Park

Pak de kaart van Amersfoort er eens bij. En ontdek Randenbroek Zuid als
unieke plek om te wonen en te leven in een omgeving die u veel te bieden
heeft. Neem vast een kijkje.
en het gezellige Euterpeplein 5 met
tientallen winkels. Langs het monumentale
Park Randenbroek 8 en het kabbelende
water van de beek wandelt u weer terug naar
het startpunt. Of zet de ontdekkingstocht in
de omgeving van Randenbroek Zuid voort in
de bruisende binnenstad, de groene bossen
en de weidse weilanden.

Vanaf de parkeerplaatsen bij kinderboerderij
de Vosheuvel wandelt u langs het water
van het Valleikanaal Randenbroek Zuid
binnen. Ontdek de charme van de bijzondere
bouwstijl in de directe omgeving.
Een tussenstop maken voor een heerlijk
kopje koffie of een lekkere lunch kan op
diverse plekken langs de route. Bekijk de
schoolgebouwen, de uitgestrekte sportvelden
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De Monnickendam 1 is vanuit
Randenbroek Zuid de poort naar de
levendige binnenstad met het eeuwenoude
historisch centrum. De binnenstad is
zelfs met de boot van De Waterlijn 7
bereikbaar vanaf de rand van Randenbroek
Zuid. Zo bereikt u de levendige pleinen met
terrassen, theaters, winkels in alle soorten
en maten en de historische straten en
stadswallen.
Amersfoort kent veel festivals met o.a.
jazzmuziek, straattheater en salsamuziek.

Op de Kaart
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Wandel- en fietsroute
Randenbroek Zuid
Fietsroute Leusden en
natuurgebied Den Treek
Vaartocht van de
Waterlijn
Nieuwe woningen
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Het groene gebied
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Landgoederen en
historische beken
Het groene gebied

Er gaat geen dag voorbij zonder
voorstellingen en evenementen bijvoorbeeld
in theater De Flint 2 of filmhuis en theater
De Lieve Vrouw 3 . Wereldsterren treden
er op in kleine kroegen en op de grote
podia. Wandel eens door de Krommestraat
4 met de bijzondere winkels, bezoek de
wekelijkse markten of geniet van lekker
eten in een van de vele restaurants.
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langs Randenbroek Zuid strekt zich uit van de binnenstad tot ver buiten de stadsrand.
Aan alle kanten is Randenbroek Zuid
omgeven door bossen, landgoederen en
historische beken.

De naam van de wijk verwijst naar
Park Randenbroek 8 . Dit is letterlijk
de achtertuin van Randenbroek Zuid.
Vanuit het park kunt u langs het water
van de Heiligenbergerbeek naar het
gebied De Vosheuvel 9 . Voor een
bezoek aan deze groene zone met
onder andere de kinderboerderij hoeven
bewoners van Randenbroek Zuid slechts
de Heiligenbergerweg over te steken.
Het groengebied bij Randenbroek Zuid
strekt zich ver uit langs landgoed De
Heiligenberg 10 en het Lockhorsterbos
11 richting het bos van Den Treek 12
of door de weilanden bij het
Valleikanaal 13 naar Leusden.
Het Park Randenbroek 8 is niet van
gisteren. De naam verwijst naar de
oorspronkelijke ligging, aan de rand
van een moeras (broek). De heuvels in
Park Randenbroek zijn rivierduinen die
hier na de laatste ijstijd zijn ontstaan.
Het landhuis in het hart van het
park wordt al in 1325 voor het eerst
genoemd. In de eeuwen die volgden
bewoonden verschillende families
het landhuis, waaronder de familie
Van Campen. Jacob van Campen werd
bekend als architect van het paleis op
de Dam.

Park Randenbroek
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is als stadspark
volop in gebruik met tal van bijzondere
plekken zoals poppentheater Toermalijn en het atelier van beeldhouwer Ton
Mooy. Toch is het nog altijd een park
met waardevolle flora en fauna zoals
een kolonie blauwe reigers die al meer
dan dertig jaar trouw terugkomt in het
park.
Kinderen en hun ouders genieten
dag in, dag uit, van kinderboerderij
De Vosheuvel 9 . Kippen scharrelen over
het erf en de pony’s en geitjes wachten
in de wei. De vruchtentuin en theehuis
De Heiligenberg 10 vormen een mooie
uitspanning op deze bijzondere locatie.
De nieuwe woonwijk in Randenbroek
Zuid ligt bij al dit groen en water. Ook
tussen de woningen is volop groen met
parkjes en een prachtige groenstrook
langs het water van het Valleikanaal
13 . Van heinde en verre komen mensen
picknicken, varen en wandelen in deze
groene oase zo dicht bij de binnenstad.
Voor bewoners van Randenbroek Zuid
is het de woonomgeving waar
zij dagelijks van kunnen genieten.

Gevarieerd en groen
in Randenbroek Zuid
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Uw droomhuis
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In het hart van Randenbroek Zuid staan
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Randenbroek Zuid woningen ontworpen

www.woonvast.nl
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