
WANDELEN
in Spakenburg

WANDEL DOOR HET VISSERS- EN 
BOERENVERLEDEN  4 KM & 6 KM
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WANDELEN
in Spakenburg

SPAKENBURG.NL

Wandelen in Spakenburg is wandelen in een dorp waar 
je veel historische plekjes, monumenten en beelden ziet. 
Spakenburg bestaat oorspronkelijk uit twee dorpen:  
Bunschoten & Spakenburg. In Bunschoten waren voornamelijk boeren 
gevestigd en in Spakenburg de vissers. Beide thema’s zijn nog goed 
zichtbaar in het Spakenburg van nu en geven het dorp een eigen karakter. 

Loop rechtdoor richting Spuiplein/centrum

Ga linksaf over de brug de Turfwal op

Volg de weg langs de haven (Oude Haven)

Blijf op de Oude Haven, dit wordt de Havendijk

Ga linksaf de Weikamp op

Ga linksaf de Kerkemaat op richting de hoogbouw

Ga rechtsaf, je bent nu op de Zuiderzeeboulevard

Loop rechtdoor en ga bij het trappetje rechts  
op de dijk naar beneden

Ga linksaf de Weikamp op (de linkerstraat)

Loop de Weikamp uit, ga linksaf en steek de weg over

Ga rechtsaf de Maatjessteeg in (het kleine straatje)

Loop de steeg uit, dit wordt de Hoekstraat

Ga linksaf de Turfwal in

Loop naar de VVV en ga rechtdoor

Ga rechtsaf de Havenstraat in

Loop deze straat helemaal uit tot aan het Eemmeer

Ga linksaf en loop langs het water rechtdoor

Iets voor de speeltuin linksaf, loop dit weggetje uit

Loop langs de voetbalclubs rechtdoor tot aan de VVV

VISSERSROUTE 4KM

BOERENROUTE 6 KM

Loop rechtdoor richting Spuiplein/centrum

Houd rechts aan en volg de hele binnengracht

Steek de rotonde over bij de binnengracht en  
houd rechts aan

Loop rechtdoor de Dorpsstraat in

Ga na 400 m. rechtsaf bij ‘Botermarkt’

Loop over het parkeerterrein rechtdoor

Loop rechtdoor en sla na het bruggetje rechtsaf

Na de molen loop je rechtdoor en sla je linksaf 

Steek over bij de rotonde en houd rechts aan

Je kunt nu via de andere kant van de binnengracht  
terug naar het centrum lopen (eindpunt)


