Aanlooproutes bij de wandelroute Rondom de Soester Duinen
L=links, R=rechts
Bungalowpark 't Eekhoornnest (Birkstraat 118b in Soest)
Ideaal voor een vorstelijk weekend, midweek, vakantie, tijdelijk verblijf en zakelijke
vergaderingen. Bijna verscholen gelegen op de prachtige bosrijke Utrechtse Heuvelrug.
Aanlooproute (300 meter)
1. Loop vanaf het kantoor van Bungalowpark 't Eekhoornnest het bospad op, richting de
achterzijde van het park.
2. Aan het eind van het pad staat een bord 'Duinen'. Volg dit pad, loop langs het sportveldje en
verlaat het park via de smalle doorgang.
3. Houd rechts aan. Je loopt langs een metalen hek waar je L omheen kunt.
4. Volg de oranje paaltjes R het duin op. Daar zie je een oranje paal met nr. 18.
5. Lees verder bij punt 1 van de basisroute.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Restaurant de Korte Duinen (Birkstraat 108 in Soest)
Ideale uitvalsbasis voor een wandel- of fietstocht. Rustiek gelegen nabij de Soester bossen,
landerijen en zandverstuivingen.
Aanlooproute (800 meter)
1. Loop naast Restaurant de Korte Duinen de Maarschalkersteeg in. De weg gaat over in een
onverhard pad met een fietspad erlangs.
2. Na ca. 350 meter L een smal onverhard pad op, dat wordt gemarkeerd met rode palen van
Stichting de Paardenkamp.
3. Aan het eind van het pad gaat de rode route naar L. Ga daar naar R. Bij oranje paal nr. 19
volg je de oranje route door rechts aan te houden tot paal nr. 23.
4. Lees verder bij punt 2 van de basisroute.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Restaurant 't Hoogt (Van Weerden Poelmanweg 220 in Soest)
Een gezellig bevolkt terras bovenop de 'bult' tussen Soest en Soesterberg. Mooi uitzicht over
de paarse heide en de boomtoppen van de Utrechtse Heuvelrug.
Aanlooproute (950 meter)
1. Verlaat het restaurant aan de voorzijde, ga de trap af en steek de voorrangsweg over.
2. Houd op de parkeerplaats links aan en ga bij het bord 'Natuurgebied' de trap op.
3. Bovenaan de trap L en vervolgens R aanhouden. Volg de rode paaltjes.
4. Waar de rode route de voorrangsweg oversteekt (bij de ingang van recreatiegebied de
Bergjes) ga je rechtdoor over het fietspad dat parallel aan de voorrangsweg loopt.
5. Lees verder bij punt 14 van de basisroute.

Hilton Royal Parc Soestduinen (Van Weerden Poelmanweg 4 in Soestduinen)
Voor een sportief verblijf is Hilton Royal Parc een goede keuze. Bij de receptie zijn fietsen te
huur, ideaal voor het ontdekken van de prachtige bosrijke omgeving.
Aanlooproute (50 meter)
1. Steek bij het toegangshek de voorrangsweg over en ga L.
2. Volg het voetpad langs de voorrangsweg richting de spoorwegovergang.
3. Lees verder bij punt 14 van de basisroute.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Restaurant De Soester Duinen (Soesterbergsestraat 188 in Soest)
De Soester Duinen bevindt zich op een unieke locatie in ‘t hart van Nederland. Natuurlijk komt
u naar ons om na een heerlijke boswandeling te borrelen met heerlijke happen.
Aanlooproute (25 meter)
1. Steek over het zebrapad de voorrangsweg over en ga L.
2. Na ca. 50 meter bij het bord 'Korte Duinen' R het bospad op. Volg de oranje palen.
3. Lees verder bij punt 15 van de basisroute.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Camping Het Bossch (Soesterbergsestraat 133 in Soest)
Een camping voor mensen die willen genieten van de rust en de natuur. De verschillende
landschappen met veel bos, nodigen uit tot lange wandelingen en fietstochten.
Aanlooproute (0 meter)
1. Verlaat de camping langs de slagboom en ga direct R het onverharde pad op. Volg de oranje
palen langs houten het hek van de camping (Let op: ga dus niet L).
2. Lees verder bij punt 16 van de basisroute.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis (Birkstraat 138 in Soest)
Aanlooproute (800 meter)
1. Loop naast Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis de Zandlaan in.
2. Na het dierenhotel het eerste onverharde pad R.
3. Volg het pad tot je de eerste oranje paal ziet staan. Volg de oranje route door rechtdoor te
lopen.
4. Lees verder bij punt 23 van de basisroute.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parc King's Home (Birkstraat 136 in Soest)
Een middelgroot recreatiepark aan de rand van de Soester Duinen, waar talloze mogelijkheden
zijn om te wandelen en te fietsen om dit schitterende natuurgebied goed te verkennen.
Aanlooproute (600 meter)
1. Volg vanaf de entree de lange rechte grindweg.
2. Aan het eind L.
3. Je loopt de asfalt weg op en gaat na ca. 30 meter R het bospad op.
4. Je houd 2x rechts aan en gaat op de viersprong van paden rechtdoor.
5. Bij de oranje paal bevind je je op de route (R aanhouden).
6. Lees verder bij punt 23 van de basisroute.

