
 

 
 

Wandelroute Rondom de Soester Duinen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Start- en eindpunt: De route heeft 8 mogelijke startpunten 

Afstand: De basisroute is 12,5 km, maar inkorten is op meerder punten mogelijk. De 

aanlooproutes vanaf de 8 startpunten variëren in lengte van 0 tot .... km. 

 

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 

steenworp afstand bevinden. 

 

 Praktische informatie

De wandeling bestaat uit een basisroute van 12,5 km die vanuit 8 startplaatsen is te bereiken 

door de aanlooproutes te volgen. Wil je een attractie of bezienswaardigheid bezoeken, maak 

dan gebruik van één van de uitstaproutes. Ook kent de route een aantal stopplaatsen waar je 

kunt uitrusten, maar daarvoor kun je natuurlijk ook één van de vele picknickbanken gebruiken 

die je tijdens de wandeling tegenkomt. De route leidt voor een deel over zand, heuvelachtig 

terrein en onverharde paden en is daardoor ongeschikt voor rolstoelen en kinderwagens. 

 

Routebeschrijving basisroute 

R=rechtsaf, L=linksaf, KP=fietsknooppunt, P=ANWB-paddenstoel 

 

Algemene routebeschrijving 

1. Vanaf paal nr. 18 volg je de oranje route tot paal nr. 23. 

 

Je komt langs: 

- Natuurgebied de Korte Duinen 

- Uitstaproute naar Boerderij het Gagelgat 

- Uitstaproute naar Boerderij het Vosseveld 

Deze route wordt aangeboden door de toeristisch georiënteerde bedrijven 

rondom de Soester Duinen

 
 



 

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) 

 

Je komt langs: 

- Uitstaproute naar Openluchttheater Cabrio 

 

5. Na KP 58 volg je KP 57 (je kunt langs het fietspad lopen). 

 

Je komt langs: 

- Bostrimbaan 

 

6. Na ca. 100 meter (bij het toestel 'Optrekken') staat een blauwe paal. Volg de blauwe route 

langs het fietspad. 

 

Je komt langs: 

- 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. 

 

Je komt langs: 

- Kiosk de Lange Duinen (houten gebouw met speelplaats) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Doorsteek in zuidelijke richting van parkeerplaats Cabrio naar camping Het Bossch 

DZ1. Steek de parkeerplaats schuin over richting Zonnegloren. 

DZ2. Bij Zonnegloren volg je de oranje route. 

DZ3. Bij het houten hek van camping Het Bossch L. 

DZ4. Lees verder bij punt 16. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Je komt langs: 

- Landgoed De Paltz van het Utrechts Landschap 

 

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 Weszijde) steek je 

de voorrangsweg over. Ga daarna direct L het fietspad op. 

 

Je komt langs: 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorsteek in noordelijke richting van camping Het Bossch naar parkeerplaats Cabrio 

DN1. Bij de parkeerplaats van camping Het Bossch de weg oversteken en L de oranje route volgen 

(let op: niet rechtdoor langs het houten hek). 

DN2. Volg de oranje route tot de parkeerplaats bij Zonnegloren en steek deze schuin over. 

DN3. Lees verder bij punt 3. 

Doorsteek in oostelijke richting van de Lange Duinen naar Soestduinen 

DO1. 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. 

DO2. Na blauwe paal nr. 8 passeer je een picknickbank. Ga na ca. 25 R bij de gele paal. 

DO3. Einde L (Van Lyndenlaan) en aan het eind op de voorrangsweg L. 

DO4. Voorrangsweg via het zebrapad oversteken en L. 

DO5. Lees verder bij punt 14. 

Doorsteek in westelijke richting van Soestduinen naar de Lange Duinen 

DW1. Na het spoor de tweede weg L (Van Lyndenlaan). 

DW2. Na ca. 300 meter R het onverharde pad op. 

DW3. Aan het eind volg je de blauwe palen door L aan te houden. 

DW4. Na paal nr. 13 L het fietspad op. 

DW5. Lees verder bij punt 9. 



 

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 meerder 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). 

 

Je komt langs: 

- Uitstaproute naar natuurgebied Birkhoven (pinetum en bosvijver) 

- Uitstaproute naar DierenPark Amersfoort 

- Uitstaproute naar Bosbad Amersfoort/Out-in-Action/Openluchttheater 

- Uitstaproute naar Superfun 

 

23. Oranje route volgen tot bij het bord 'fietspad'. Ga daar R. 

 

Je komt langs: 

- Uitstaproute naar Kaasboerderij De Staelenhoef 

- 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 punt 1. 

 

 Zie volgende pagina's voor:

- Aanlooproutes vanaf de 8 startpunten 

- Uitstaproutes naar attracties en bezienswaardigheden rondom 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). 

http://www.fietsenwandelweb.nl/
mailto:info@fietsenwandelweb.nl


 

 AANLOOPROUTES VANAF STARTPUNTEN

 

Aanlooproute vanaf Bungalowpark 't Eekhoornnest (Birkstraat 118b in Soest) 

EN1. Loop vanaf het kantoor van Bungalowpark 't Eekhoornnest het bospad op richting de 

achterzijde van het park. 

EN2. 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. 

EN3. Houd rechts aan. Je loopt langs een metalen hek waar je links omheen kunt. 

EN4. Volg de oranje paaltjes rechts het duin op. Bovenop het duin zie je een oranje paal met 

nr. 18. EN5. Lees verder bij punt 1. 

 

Aanlooproute vanaf Parc King's Home (Birkstraat 136 in Soest) 

KH1. Volg vanaf de entree de lange rechte grindweg. 

KH2. Aan het eind L. 

KH3. Je loopt de asfalt weg op en gaat na ca. 30 meter R het bospad op. 

KH4. Je houd 2x rechts aan en gaat op de viersprong van paden rechtdoor. 

KH5. Bij het oranje paaltje bevind je je op de route (rechts aanhouden). 

KH6. Lees verder bij punt 23. 

 

Aanlooproute vanaf Restaurant 't Hoogt (Van Weerden Poelmanweg 220 in Soest) 

RH1. Verlaat het restaurant aan de voorzijde, ga de trap af en steek de voorrangsweg over. 

RH2. Houd op de parkeerplaats links aan en ga bij het bord 'Natuurgebied' de trap op. 

RH3. Bovenaan de trap L en vervolgens rechts aanhouden. Volg de rode paaltjes. 

RH4. 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. 

RH5. Lees verder bij punt 14. 

 

Aanlooproute vanaf Hilton Royal Parc Soestduinen (Van Weerden Poelmanweg 4 in 

Soestduinen) 

HS1. Steek bij het toegangshek de voorrangsweg over en ga L. 

HS2. Volg het voetpad langs de voorrangsweg richting de spoorwegovergang. 

HS3. Lees verder bij punt 14. 

 

Aanlooproute vanaf Restaurant De Soester Duinen (Soesterbergsestraat 188 in Soest) 

SD1. Steek over het zebrapad de voorrangsweg over en ga L. 

SD2. Na ca. 50 meter bij het bord 'Korte Duinen' R het bospad en volg de oranje palen. 

SD3. Lees verder bij punt 15. 

 

Aanlooproute vanaf Restaurant de Korte Duinen (Birkstraat 108 in Soest) 

KD1. Loop naast Restaurant de Korte Duinen de Maarschalkersteeg in. De weg gaat over in een 

onverhard pad met een fietspad erlangs. 

KD2. Na ca. 350 meter L een smal onverhard pad op dat wordt gemarkeerd met rode palen van 

Stichting de Paardenkamp. 

KD3. Waar de rode route naar L gaat, houd je R aan. Bij oranje paal nr. 19 volg je de oranje 

route door rechts aan te houden tot paal nr. 23. 

KD4. Lees verder bij punt 2. 



 

Aanlooproute vanaf Camping Het Bossch (Soesterbergsestraat 133 in Soest) 

HB1. 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). 

HB2. Lees verder bij punt 16. 

 

Aanlooproute vanaf Fletcher Hotel (Birkstraat 138 in Soest) 

FH1. Loop naast het Fletcher Hotel de Zandlaan in. 

FH2. Na het dierenhotel het eerste onverharde pad R. 

FH3. Volg het pad tot je de eerste oranje paal ziet staan. Volg de oranje route door rechtdoor 

te lopen. 

FH4. Lees verder bij punt 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UITSTAPROUTES NAAR BEZIENSWAARDIGHEDEN EN ATTRACTIES

 

Uitstaproute naar Boerderij het Gagelgat 

BG1. Bij oranje paal nr. 19 R en bij het eerste onverharde pad L. 

BG2. Even later zie je de rode palen van Stichting de Paardenkamp staan. Volg deze route. 

BG3. Bij de drukke voorrangsweg R. 

BG4. Steek na ca. 100 meter (bij het tankstation) de voorrangsweg over. Aan het eind van de 

weg bevindt zich Boerderij het Gagelgat. 

 

Uitstaproute naar Boerderij het Vosseveld (Stichting de Paardenkamp) 

HV1. Bij oranje paal nr. 19 R en bij het eerste onverharde pad L. 

HV2. Even later zie je de rode palen van Stichting de Paardenkamp staan. Volg deze route. 

HV3. Bij de drukke voorrangsweg L. 

HV4. Na ca. 120 meter bevindt Boerderij het Vosseveld zich aan je linkerhand. 

 

Uitstaproute naar natuurgebied Birkhoven (pinetum en bosvijver) 

NB1. Bij punt 22 niet L, maar R het fietspad op. 

NB2. De asfaltweg oversteken en doorlopen tot het gele informatiebord over natuurgebied 

Birkhoven. 

NB3. Het pinetum ligt aan je rechterhand en de bosvijver aan je linkerhand. 

 

Uitstaproute naar DierenPark Amersfoort 

DA1. Bij punt 22 niet L, maar R het fietspad op. 

NB2. De asfaltweg oversteken en doorlopen tot de anwb-paddenstoel. Volg de richting van het 

dierenpark. 

NB3. Het pad eindigt bij de ingang van DierenPark Amersfoort. 

 

Uitstaproute naar Openluchttheater Cabrio 

OC1. 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. 

OC2. Na ca. 100 meter ben je bij de ingang van Openluchttheater Cabrio. 

 

Uitstaproute naar Bosbad Amersfoort/Out-in-Action/Openluchttheater 

BA1. Na oranje paal nr. 13 op het fietspad niet L, maar R (zie punt 22). 

BA2. Bij asfaltweg rechtdoor het onverharde pad op. 

BA3. Loop links om de bosvijver heen. 

BA4. Bij de picknickbank de L trap op. 

BA5. Je komt bij een open plek met picknickbanken. Houd daar heel even rechts aan en dan 

direct L het lange, rechte bospad op. 

BA6. Het bospad eindigt op de parkeerplaats van Bosbad Amersfoort/Out-in-

Action/Openluchttheater. 

 

Uitstaproute naar Superfun 

SF1. Na oranje paal nr. 13 op het fietspad niet L, maar R (zie punt 22). 

SF2. Bij asfaltweg rechtdoor het onverharde pad op. 

SF3. Loop links om de bosvijver heen. 



 

SF4. Bij de picknickbank de L trap op. 

SF5. Je komt bij een open plek met picknickbanken. Houd daar heel even rechts aan en dan 

direct L het lange, rechte bospad op. 

SF6. Het bospad eindigt op de parkeerplaats van Bosbad Amersfoort. 

SF7. Ga R naar de uitgang van de parkeerplaats. 

SF8. L op de Barchman Wuytierslaan. 

SF9. Bij de verkeerslichten rechtdoor. Je loopt het terrein van Superfun op. 

 

Uitstaproute naar Kaasboerderij De Staelenhoef 

KS1. Na het metalen rooster (zie punt 24) R. 

KS2. Pad helemaal volgen tot de voorrangsweg en daar L. 

KS3. Na ca. 100 meter de voorrangsweg oversteken (goed opletten), je bent nu bij 

Kaasboerderij De Staelenhoef. 

 

Uitstaproute naar Biologische Bezoekboerderij Het Derde Erf 

KS1. Na het metalen rooster (zie punt 24) R. 

KS2. Pad helemaal volgen tot de voorrangsweg en daar L. 

KS3. 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. 

 


