
 

 
 

Fietsroute Langs de parels van Heuvelrug en Eemvallei 
 
Deze route wordt aangeboden door Bungalowpark 't Eekhoornnest 

 

Start- en eindpunt: Bungalowpark 't Eekhoornnest, Birkstraat 118-b in Soest 

Afstand: 53,6 km; de route is in te korten tot 24,5 km. 

 

Deze fietsroute is het visitekaartje van de regio rond Soest: een nog onontdekt gebied in het 

midden van Nederland met veel variatie. De indrukwekkende Lange Duinen, de statige bossen 

van de Utrechtse Heuvelrug en de weidse vergezichten van de Eempolder, je komt het 

allemaal tegen. Voor je gevoel ga je terug in de tijd als je over de Dorpsstraat van Lage 

Vuursche of langs de oude haven van Spakenburg fietst. En heb je geen zin om alles te fietsen, 

neem dan de fietsboot over de Eem en geniet van het landschap dat stil aan je voorbij trekt. 

Ook de verkorte route door het Baarnse Bos en langs Paleis Soestdijk is het fietsen meer dan 

waard! 

 

 Praktische informatie

Fietsboot: Wie een deel van de tocht per boot wil afleggen, kan de fietsboot over de Eem 

nemen. Deze vaart van 15 april t/m 15 oktober tussen Amersfoort en Spakenburg. Onderweg 

legt de fietsboot aan bij Soest, Baarn en Eemdijk. Kijk voor tarieven, tijden en overige 

informatie op www.eemlijn.nl. 

Autoveer Eemdijk-Eemnes: Tijdens de route steek je de rivier de Eem over. Let er op dat het 

veer Eemdijk-Eemnes op zondagen en tijdens de maanden november t/m februari niet in de 

vaart is. Een alternatieve route is beschreven. De oversteek kost € 0,70 voor één persoon met 

fiets. Ga voor meer informatie naar www.voetveren.nl. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts, L=links, KP=fietsknooppunt, P=ANWB-paddenstoel 

 

1. Verlaat Bungalowpark 't Eekhoornnest via het toegangshek. Aan het eind de voorrangsweg 

oversteken en L (pas op bij het oversteken). 

 

2. Na ca. 550 meter voor het restaurant L richting Soestduinen (pas op bij het oversteken). 

 

3. De weg gaat over in een fietspad door het bos. Volg KP 59. 

 

4. Na KP 59 volg je KP 58. 

 

5. Na KP 58 volg je KP 57. 

 

6. Na KP 57 volg je KP 61. 
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7. Na KP 61 volg je KP 62. 

 

8. Steek bij KP 62 de voorrangsweg over en fiets rechtdoor het bos in. Volg de richting Lage 

Vuursche. 

 

9. In Lage Vuursche fiets je rechtdoor over de Dorpsstraat. 

 

10. Aan het eind van het dorp de weg volgen richting Hilversum (bocht naar rechts) en KP 63 

volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Na KP 63 volg je KP 22. 

 

12. Na KP 22 volg je KP 16. 

 

13. Na KP 16 volg je KP 21 (voorrangsweg oversteken en L). 

 

14. Na KP 21 volg je KP 20. Let op: Ga L op de Zuid Ervenweg (bij de LF-routeborden). Hier 

ontbreekt het bord van KP 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Fiets tot aan het handmatig te bedienen voet-/fietsveer aan het eind van de weg (KP 25). 

Steek met het veer de Eemnesser Vaart over en volg KP 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatief bij gesloten autoveer 

Ben je aan het fietsen op zondag of in de maanden november t/m februari, kies bij punt 14 dan 

voor de volgende alternatieve route omdat het autoveer Eemdijk-Eemnes dan niet in de vaart is: 

14a. Na KP 20 volg je KP 19. 

14b. Na KP 19 volg je KP 8. 

14c. Na KP 8 volg je KP 12. 

14d. Na KP 12 volg je KP 11. Lees verder bij punt 17. 

 

Verkorte route via het Baarnse Bos en Soest (totaal 24,5 km) 

V1. Na KP 63 volg je KP 64 (vóór de voorrangsweg R). 

V2. Na KP 64 volg je KP 17. Na ca. 550 meter ga je R via een brede laan het Baarnse Bos in. Fiets om 

de vijver heen en vervolg de lange laan door het bos. 

V3. Aan het eind L richting het monument en volg KP 67 (maar niet tot het eind). 

V4. Na de rotonde de eerste weg L (Korte Brinkweg) en de eerste weg R (F.C. Kuyperstraat). 

V5. Neem de eerste weg L (Kerkpad Noordzijde). Volg deze weg (gaat over in Kerkpad Zuidzijde) 

totdat je na ca. 1,8 km aankomt bij KP 70 (bij de tweede kerk). Lees verder bij punt 28. 

Alternatief voor handmatig te bedienen voet-/fietsveer. 

Het oversteken met dit veer is erg leuk om te doen, maar het kost even tijd (zeker als je moet 

wachten op fietsers of wandelaars die van de andere kant komen) en het vraagt een fysieke 

inspanning. Wie dit wil vermijden, kan kiezen voor het volgende alternatief: 

15a. Neem op de Zuid Ervenweg de eerste weg R (Stammeweg). 

15b. Houd links aan (Stammeweg). 

15c. Fiets langs gemaal Eemnes en na het bruggetje R richting KP 11. Lees verder bij punt 16. 



 

16. Voordat je bij KP 11 aankomt moet je met het autoveer Eemdijk-Eemnes de rivier de Eem 

oversteken. De oversteek kost € 0,70 voor één persoon met een rijwiel. 

 

17. Na KP 11 volg je KP 3. Na ca. 2 km kun je bij het bord 'Natuurpad voor wandelaars en 

fietsers' L de dijk op fietsen. Bij de picknickbank rechts aanhouden. 

 

18. Na KP 3 volg je KP 5. Waar de route naar KP 5 naar L gaat over het bruggetje (Botermarkt), 

fiets je rechtdoor. 

 

19. Op de kruising rechtdoor (Cornelis Houtmanstraat). Aan het eind R. 

 

20. Bij de rotonde rechtdoor. Neem daarna de eerste weg R (St. Nicolaashoofd). Na ca. 30 

meter links aanhouden (blijft St. Nicolaashoofd). 

 

21. Aan het eind van St. Nicolaashoofd R (Vinkenweg). Volg KP 12. 

 

22. Na KP 12 volg je KP 8. 

 

23. Na KP 8 volg je KP 15. 

 

24. Na KP 15 volg je KP 72 (dat is rechtdoor onder het viaduct door). 

 

25. Na ca. 2,3 km ga je R het smalle fietspad op (tussen de twee betonnen palen door, aan het 

begin staat een blauw verkeersbord met een fietser). Het fietspad gaat over in een weg. Links 

aanhouden en aan het eind R. Volg weer KP 72. 

 

26. Na KP 72 volg je KP 71. Let op: ga bij de Eemweg L het spoor over (bordje ontbreekt). 

 

27. Na KP 71 volg je KP 70. 

 

28. Na KP 70 volg je KP 69. 

 

29. Na KP 69 volg je KP 59, maar ga bij het Tinq tankstation rechtdoor richting Amersfoort. 

 

30. Na ca. 1,3 km R bij het bord 'Allurepark 't Eekhoornnest'. Je bent weer terug bij het 

startpunt van de route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
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