Wandelroute Rondom de Soester Duinen
Deze route wordt aangeboden door de toeristisch georiënteerde bedrijven
rondom de Soester Duinen.

Start- en eindpunt: Deze route bestaat uit een basisroute (rondwandeling) en acht
aanlooproutes. De aanlooproutes maken het mogelijk om vanuit één van de volgende acht
startpunten aan te haken op de basisroute:
- Bungalowpark 't Eekhoornnest, Birkstraat 118b in Soest
- Restaurant de Korte Duinen, Birkstraat 108 in Soest
- Restaurant 't Hoogt, Van Weerden Poelmanweg 220 in Soest
- Hilton Royal Parc Soestduinen, Van Weerden Poelmanweg 4 in Soestduinen
- De Soester Duinen, Soesterbergsestraat 188 in Soest
- Camping Het Bossch, Soesterbergsestraat 133 in Soest
- Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis, Birkstraat 138 in Soest
- Parc King's Home, Birkstraat 136 in Soest
Download vanaf de website het bestand met de acht aanlooproutes of klik hier.
Afstand: De basisroute is een rondwandeling van 12,5 km; inkorten is mogelijk.
Let op: De route leidt voor een deel over zand, heuvelachtig terrein en onverharde paden en is
daardoor ongeschikt voor rolstoelen en kinderwagens.
Wandel langs de 'highlights' rond de Soester Duinen. Alleen al het lopen door de prachtige
natuur van de Lange Duinen en de Korte Duinen is een bijzondere ervaring. Dit
indrukwekkende landschap heeft een lange historie die zo'n 70.000 jaar geleden begon tijdens
de voorlaatste ijstijd. Naast het genieten van de natuur biedt deze route je de mogelijkheid
om uitstapjes te maken naar leuke attracties en interessante bezienswaardigheden, die zich
op een steenworp afstand bevinden.
Routebeschrijving basisroute
R=rechts, L=links, KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=beschrijving attractie/bezienswaardigheid
(zie onderaan)
1. Vanaf oranje paal nr. 18 volg je de oranje route tot paal nr. 23.
A. Natuurgebied de Korte Duinen
B. Uitstaproute naar Boerderij het Gagelgat

C. Uitstaproute naar Boerderij Vosseveld
2. Vlak na paal nr. 23 kom je bij een grote parkeerplaats (de parkeerplaats van
Openluchttheater Cabrio).
3. Je verlaat hier de oranje route. Loop naar de voorrangsweg en steek deze iets verderop over
bij de oversteekplaats.
4. Ga L het betonnen fietspad op door het bos en volg dit tot KP 58 (je kunt langs het fietspad
lopen)
D. Uitstaproute naar Openluchttheater Cabrio
5. Na KP 58 volg je KP 57 (je kunt langs het fietspad lopen).
E. Bostrimbaan
6. Na ca. 100 meter (bij het toestel 'Optrekken') staat een blauwe paal. Volg de blauwe route
langs het fietspad.
A. Natuurgebied de Lange Duinen
7. Bij de parkeerplaats gaat de blauwe route schuin naar R en dan naar L langs het fietspad.
Blijf de blauwe route volgen.
F. Kiosk de Lange Duinen
8. Vervolg de blauwe route. Let op: niet richting de blauwe paal bij de parkeerplaats (aan je
rechterhand), maar rechtdoor. Bij de picknickbank gaat de blauwe route rechtdoor. Ga hier L
het fietspad op.

Afkorting van de Lange Duinen naar Soestduinen
9a. Lopend langs het fietspad kom je na ca. 400 meter bij het punt waar de blauwe route het
fietspad kruist (bij de picknickbank). Volg de blauwe route door L te gaan.
9b. Na blauwe paal nr. 8 passeer je een picknickbank. Ga na ca. 25 R bij de gele paal.
9c. Einde L (Van Lyndenlaan) en aan het eind op de voorrangsweg L.
9d. Voorrangsweg via het zebrapad oversteken en L.
9e. Lees verder bij punt 14.
9. Aan het eind R en dan L het spoor over. Ga direct na het spoor L het bospad op.
10. Volg het bospad tot het eind en ga daar L de asfaltweg op.
G. Landgoed De Paltz

11. R bij het eerste onverharde pad met het bord 'Ezelsveld'. Doorlopen tot de voorrangsweg.
Ga daar L (je loopt over het fietspad langs de voorrangsweg).
12. Ter hoogte van de eerste verharde weg aan je linkerhand (Heezerspoor Westzijde) steek je
de voorrangsweg over. Ga daarna direct L het fietspad op.
H. Recreatieterrein De Bergjes
13. Je komt weer uit bij de voorrangsweg. Volg het voetpad dat er langs loopt in de richting
van de spoorwegovergang en steek het spoor over.
14. Schuin tegenover restaurant De Soester Duinen ga je R het bospad op dat is gemarkeerd
met een oranje paal. Volg de oranje route tot bij de parkeerplaats van camping Het Bossch.
15. Bij de parkeerplaats van camping Het Bossch steek je de weg over en volg je de oranje
route rechtdoor langs het houten hek van de camping (let op: niet naar L).
16. Volg de oranje route tot paal nr. 6. Ga daar rechtdoor en steek het fietspad over. Bij het
volgende fietspad rechts aanhouden.
17. Bij ANWB-paddenstoel 20674/001 rechtdoor over het fietspad (grind).
18. Je komt op een kruising van meerdere fiets- en wandelpaden. Het fietspad (grind) maakt
hier een bocht naar links. Blijf dit volgen en volg nu de oranje route weer.
19. Na ca. 100 meter R (nog steeds de oranje route, maar let op, de paal staat verscholen om
de bocht opgesteld).
20. Volg de oranje route tot voor de ingang van 't Monnickenbosch. Ga daar R (Zandlaan).
21. Na ca. 100 meter L het bospad op (oranje route).
22. Aan het eind op het fietspad naar L en direct weer naar R het bospad op (oranje route).
I. Uitstaproute naar natuurgebied Birkhoven (pinetum en bosvijver)
J. Uitstaproute naar DierenPark Amersfoort
K. Uitstaproute naar Bosbad Amersfoort/Out-in-Action/Openluchttheater
L. Uitstaproute naar Superfun
23. Oranje route volgen tot bij het bord 'fietspad'. Ga daar R.
M. Uitstaproute naar Kaasboerderij De Staelenhoef
N. Uitstaproute naar Biologische Bezoekboerderij Het Derde Erf
24. Bij het metalen rooster rechtdoor richting de oranje paal. Volg vanaf daar de oranje route
door rechts aan te houden.

25. Wie bij punt 1 van deze routebeschrijving is begonnen, volgt de oranje route tot paal nr. 18
en is dan weer terug bij het startpunt. Wie later is 'ingestapt' leest verder bij punt 1.

BEZIENSWAARDIGHEDEN EN ATTRACTIES
A. De Korte Duinen en de Lange duinen
De geschiedenis van de zandverstuivingen van de Soester Duinen (de Lange Duinen en de Korte
Duinen) begint zo'n 70.000 jaar geleden. Tijdens de voorlaatste ijstijd ontstaat de Utrechtse
Heuvelrug door de stuwende werking van het ijs. Tijdens de volgende ijstijd heerst hier een bar
poolklimaat. Er kan maar weinig groeien, waardoor de wind vrij spel heeft en grote gebieden
onder een dikke laag zand worden bedekt. Deze laag dekzand raakt later begroeid met heide,
maar door het plaggen van de heide en overbegrazing zijn de zandverstuivingen ontstaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Boerderij het Gagelgat
De boerderij is een rijksmonument uit 1712. Je kunt er het boerenleven van rond 1900 beleven
tot in de kleinste details.
Uitstaproute (1,4 km)
B1. Bij oranje paal nr. 19 R en bij het eerste onverharde pad L.
B2. Even later zie je de rode palen van Stichting de Paardenkamp staan. Volg deze route.
B3. Bij de drukke voorrangsweg R.
B4. Steek na ca. 100 meter (bij het tankstation) de voorrangsweg over. Aan het eind van de
weg bevindt zich Boerderij het Gagelgat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Boerderij Vosseveld (Stichting de Paardenkamp)
De Paardenkamp is een rusthuis voor oude paarden en pony's. Een rusthuis, waar de paarden
van hun welverdiende pensioen kunnen genieten na een leven van hard werken. Stichting de
Paardenkamp is gevestigd in Boerderij Vosseveld
Uitstaproute (1,3 km)
C1. Bij oranje paal nr. 19 R en bij het eerste onverharde pad L.
C2. Even later zie je de rode palen van Stichting de Paardenkamp staan. Volg deze route.
C3. Bij de drukke voorrangsweg L.
C4. Na ca. 120 meter bevindt Boerderij het Vosseveld zich aan je linkerhand.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. Uitstaproute naar Openluchttheater Cabrio
Openluchttheater Cabrio is aangelegd in het kader van een werkverschaffingsproject. Op
zaterdag 3 september 1938 werd het theater, in aanwezigheid van 1000 toeschouwers, officieel
geopend tijdens de herdenkingsfeesten ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum
van koningin Wilhelmina. De eerste voorstelling was de opvoering van 'De getemde feeks', een
blijspel van Shakespeare, met destijds grote namen in de vaderlandse theaterwereld, zoals
Magda Jansen, Ko van Dijk en Louis Saalborn.
Uitstaproute (100 meter)
D1. Na het oversteken van de voorrangsweg (zie punt 3 en 4) niet L het betonnen fietspad op,

maar rechtdoor over het voetpad dat parallel aan de voorrangsweg loopt.
D2. Na ca. 100 meter ben je bij de ingang van Openluchttheater Cabrio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------E. Bostrimbaan
Trimbaan door het bos bij de Lange Duinen met diverse toestellen waarop oefeningen kunnen
worden gedaan. Bij elk toestel wordt een uitleg gegeven.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------F. Kiosk de Lange Duinen
Kiosk en restaurant, direct gelegen aan de zandverstuiving van de Lange Duinen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------G. Landgoed De Paltz
Een prachtig landgoed dat in 1876 werd ontworpen door de landschapsarchitecten Copijn en
Springer. Het terrein van circa 80 hectare bestaat uit beukenlanen, zichtassen, waterpartijen,
een statige villa, een koetshuis en een herderswoning. Landgoed De Paltz is in eigendom van
Het Utrechts Landschap en wordt in de toekomst opengesteld voor publiek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. Recreatieterrein De Bergjes
Een ruim opgezet terrein voor dagrecreatie met barbecueplaatsen en toiletten. Als er in
verband met droogte een rook-/stookverbod geldt, wordt dat d.m.v. borden aangegeven.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Natuurgebied Birkhoven (pinetum en bosvijver)
Natuurgebied Birkhoven wordt beheerd door Het Utrechts Landschap en grenst aan de Korte
Duinen. De bosvijver is rond 1920 aangelegd in het kader van de werkverschaffing. Van het
vrijgekomen zand is een uitzichtheuvel gemaakt. In het gebied ligt een pinetum, een
verzameling naaldbomen uit de hele wereld. In het bos kom je parkachtige elementen tegen
zoals een rododendronvallei en lange beukenlanen.
Uitstaproute (300 meter)
I1. Bij punt 22 niet L, maar R het fietspad op.
I2. De asfaltweg oversteken en doorlopen tot het gele informatiebord over natuurgebied
Birkhoven.
I3. Het pinetum ligt aan je rechterhand en de bosvijver aan je linkerhand.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------J. Uitstaproute naar DierenPark Amersfoort
In het bos van DierenPark Amersfoort wonen wel 1500 dieren: neushoorns, olifanten, giraffen,
stokstaartjes, leeuwen en diverse soorten apen. Eigenlijk teveel om op te noemen. Vanaf de
zomer 2012 kan je de boom in via de nieuwe klim- en klauterroute. Klim over de beren via een
touwbrug, klauter omhoog in de volière en sta oog in oog met de monniksparkieten. Het
biedt de gelegenheid om de dieren op een unieke manier te zien.
Uitstaproute (1 km)
J1. Bij punt 22 niet L, maar R het fietspad op.
J2. De asfaltweg oversteken en doorlopen tot de ANWB-paddenstoel. Volg de richting van het
dierenpark.
J3. Het pad eindigt bij de ingang van DierenPark Amersfoort.

K. Uitstaproute naar Bosbad Amersfoort/Out-in-Action/Openluchttheater
Een locatie met vele mogelijkheden:
- Het schitterende Bosbad Amersfoort, waar je lekker kunt zwemmen met het hele gezin.
- Out-in-Action waar je lekker stoer en sportief bezig kunt zijn. Je kunt er bijvoorbeeld
balanceren over een touwbaanparcours, laser gamen of schieten met een kruisboog.
- Het Openluchttheater, met op zondagochtend een verrassend theaterprogramma voor jong en
oud.
Uitstaproute (1 km)
K1. Na oranje paal nr. 13 op het fietspad niet L, maar R (zie punt 22).
K2. Bij asfaltweg rechtdoor het onverharde pad op.
K3. Loop links om de bosvijver heen.
K4. Bij de picknickbank L de trap op.
K5. Je komt bij een open plek met picknickbanken. Houd daar heel even rechts aan en dan
direct L het lange, rechte bospad op.
K6. Het bospad eindigt op de parkeerplaats van Bosbad Amersfoort/Out-inAction/Openluchttheater.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L. Uitstaproute naar Superfun
Grote attractie met binnenspeeltuin, bowling, laser gamen, hoogteparcours, rescue, en space
golf.
Uitstaproute (1,5 km)
L1. Na oranje paal nr. 13 op het fietspad niet L, maar R (zie punt 22).
L2. Bij asfaltweg rechtdoor het onverharde pad op.
L3. Loop links om de bosvijver heen.
L4. Bij de picknickbank de L trap op.
L5. Je komt bij een open plek met picknickbanken. Houd daar heel even rechts aan en dan
direct L het lange, rechte bospad op.
L6. Het bospad eindigt op de parkeerplaats van Bosbad Amersfoort.
L7. Ga R naar de uitgang van de parkeerplaats.
L8. L op de Barchman Wuytierslaan.
L9. Bij de verkeerslichten rechtdoor. Je loopt het terrein van Superfun op.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Uitstaproute naar Kaasboerderij De Staelenhoef
Aan het einde van een lange, romantische, door hoge bomen geaccentueerde oprijlaan, vind je
de nostalgische gebouwen van de kaasboerderij, die al sinds mensenheugenis door de familie
Hilhorst wordt 'bestierd'. Er is een boerenwinkel en je kunt er zelf kaas leren maken.
Uitstaproute (1 km)
M1. Na het metalen rooster (zie punt 24) R.
M2. Pad helemaal volgen tot de voorrangsweg en daar L.
M3. Na ca. 100 meter de voorrangsweg oversteken (goed opletten), je bent nu bij
Kaasboerderij De Staelenhoef.

N. Uitstaproute naar Biologische Bezoekboerderij Het Derde Erf
Een bezoekboerderij waar van alles te doen is. Er is een melkveehouderij, een schaapskooi
waar je koffie kunt krijgen, verkoop van producten, boerengolf, stoelmassage en je kunt er
starten met Klompenpad 'Het Derde Erf' .
Uitstaproute (1 km)
N1. Na het metalen rooster (zie punt 24) R.
N2. Pad helemaal volgen tot de voorrangsweg en daar L.
N3. Na ca. 30 meter de voorrangsweg oversteken (goed opletten), je bent nu bij Biologische
Bezoekboerderij Het Derde Erf. Klompenpad 'Het Derde Erf' begint hier ook.

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl
Deze route is ontwikkeld door Routebureau Nederland.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze route? Stuur dan een e-mail naar info@fietsenwandelweb.nl.
Routebureau Nederland heeft deze route met de meeste zorg samengesteld. Routebureau Nederland en
Fietsenwandelweb.nl zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze route(beschrijving).

