
sportief en gezond, 
lunchwandeling, 
ommetje in de wijk, 
een uurtje, lekker 
lopen in Nijkerk, kracht 
en behendigheid 
trainen op beweeg-
plein, alle dagen plein, alle dagen 
geopend,  gratis, uitleg   
op het bord, cross-
trainer, polsstang en 
meer, sportief recept 
voor wekelijks gebruik, 
met een snuf historie. 
Veel plezier.

Het 4000 stappen-
pad is mogelijk 
gemaakt door 
Museum Nijkerk,  
gemeente Nijkerk 
en Nijkerk Sportief 
en Gezond; 
voorjaar 2021.

4000-STAPPENPAD



Meubelfabriek Tijsseling en 
havenlijn

Entree
We starten bij station Nijkerk. Gratis parkeren 
kan aan weerszijden (P Nachtegaalsteeg heeft 
altijd plek; P Stationsweg meestal).  

4000 Stappen
Begin Begin te stappen op het doodlopende stuk van 
de Stationsweg (tussen kerk en P+R ) en vervolg 
je weg op de Havenlijn zie kolom links. Dit pad is 
circa 1,5 km lang en kruist de Wallerstraat en het 
Vetkamp. Je komt uit op de Nijverheidsstraat. Sla 
linksaf en ga rechts op de kruising de 
Bruins Slotlaan in. Bruins Slotlaan in. Het park achter het hek was eens het 
bedrijventerrein van Tijsseling, een bekende meubelfabriek. 
Ga linksaf met de Ga linksaf met de weg mee (Ardeschstraat) en 
daarna rechts het parkeerterrein op. Loop door 
naar de waterrand van de haven en vind het 
paneel met info. Links zie je het stadhuis, Het 
oudste deel van het stadhuis stamt uit 1743. daar loop je 
de Kolkstraat in. De beek is het laatste stuk van de Brede 
Beek. Hierlangs is Nijkerk ontstaan. Twee keer eerste weg 
links (eelinks (eerst Vrijheidslaan, dan Schimmelpenninck-
straat), daarna eerste rechts (Van Delenstraat) en 
aan het eind van de weg sla je rechtsaf en ben je 
op de Raadhuisstraat. Op het kruispunt zie je links de 
‘weduwenhuisjes’ met prachtige wapens op de muur. Je gaat 
rechtdoor naar de Roemerstraat.  Aan het eind 
steek je schuin links over naar de Julianastraat. 
Eerste weg rechts is Beatrixstraat en aan het eind 
daarvan linksaf Oranjelaan. Tijd voor een toetje.

Toetje
Op de Oranjelaan kun je je hart ophalen op een 
beweegplein. Links (tussen Prins Heerlijk en De 
Nije Veste) vind je het Hiltjo Graaflandplein: daar 
staan allerlei toestellen voor kracht- en behendig-
heidsoefeningen en een bord met uitleg. Ga je 
gang. 
Daarna is het nog maar een paar stappen lopen 
naar het station (linksaf de Oranjelaan vervolgen) 
en heb je je 4000 stappen gedaan!

 

4000-STAPPENPAD
     Met een snuf historie en een sportief toetje


