
 



Fietstocht Soest-Soestdijk-Lage Vuursche. 

De tocht voert u langs natuur en bezienswaardigheden van Soest 

Soestdijk en Lage Vuursche. 

 

We kiezen Grand-Cafe De Lindenhof als startpunt. 

o Fiets vanaf de Lindenhof naar beneden over de kruising 

met de van Weedestraat en volg de Stadhouderslaan 

richting Baarn. 

o Passeer onderweg de Praamgracht. Via deze gracht werd 

(met pramen) het veen gestoken in Soest (Soesterveen) 

en Lage Vuursche vervoord naar de Eem voor transport op 

grotere schepen. 

o Vlak na de praamgracht zien we “de Naald”  

o Vanaf de naald zie je aan het eind van de laan een glimp 

van Paleis Soestdijk. 

o Steek de weg over en fiets door de laan naar het paleis. 

o Einde weg (knooppunt 65) rechtsaf Amsterdamseweg 

N221. 

o Fiets langs het Baarnse Bos, vroeger een landhuispark, 

naar de verkeerslichten (knooppunt 64)  

o Linksaf oversteken richting Hilversum. Blijf op het fietspad 

aan de linkerkant van de Hilversumse straatweg N415. 

o Na ca een km bij knooppunt 63 linksaf het fietspad naar 

Lage Vuursche op (Zeven Lindenweg)  

o Nu een flinke tocht, ca 4 km, door een mooi bos. 

o Bij de kuil, een oude zandafgraving, nu recreatiegebied 

met een restaurantje. (knooppunt 90) 

o Opletten aan het einde, bij de hekken van Drakestein 

langs die hekken blijven fietsen. 

o Fiets Lage Vuursche Gemeente“Vorstelijk Baarn”binnen, 

,Links de Kerk met begraafplaats. Rechts Klein Drakestein. 

Kasteel Drakestein blijft helaas verborgen in de bossen. 

De Naald van Waterloo 

werd opgericht ter ere van 

Willem Frederik, prins 

van Oranje, de latere 

koning Willem II. Hij 

sloeg in 1815 als eerste de 

aanval van de Fransen bij 

Brussel (Quatre Bras) af, 

en hield zo lang stand dat 

de geallieerden onder 

leiding van de Engelse 

opperbevelhebber 

Wellington op tijd 

kwamen om de Franse 

keizer Napoleon in de 

Slag bij Waterloo te 

verslaan.  

Het Paleis Soestdijk was 
oorspronkelijk (1650) de 
zomerresidentie van 
Cornelis de Graeff, de 
toenmalige burgemeester 
van Amsterdam. In 1674 
is het verkocht met alle 

landerijen aan de Willem 
III van Oranje. Koningin-
moeder Emma gebruikte 
Paleis Soestdijk als 
zomerverblijf tot haar 
dood in 1934. Daarna 
werd het paleis verbouwd 
om in 1937 tot 1980 de 
permanente woning te 
worden voor de 
toenmalige prinses 
Juliana en prins 
Bernhard.  

 

 

De Historie van Lage Vuursche gaat terug tot de de 14e 

eeuw met een hofstede “Drakensteyn”.  

Het huidige “kasteel” Drakensteyn dateert uit 1640.  

Het dorp Lage Vuursche was oorspronkelijk de 

woonplaats van personeel boeren en werkers in dienst 

van de bewoners van het kasteel (familie Bos van 

Drakesteyn.  

De kerk uit 17e eeuw met begraafplaats is nog steeds in 

gebruik.  

De Lage Vuursche was vroeger een groot heidegebied 

met veen/ turf/ moerasland. 

Het bos kwam er pas nadat de bewoners van de 

buitenplaatsen bomen aanplantten. 

Tot en met halverwege de 19e eeuw hoorde Lage 

Vuursche bij de gemeente De Vuursche. In deze tijd had 

men rond de 200 inwoners. 

Tegenwoordig heeft Lage Vuursche ongeveer 120 huizen 

en behoort tot de gemeente “Vorsterlijk” Baarn.  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_de_Graeff_(1599-1664)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emma_van_Waldeck-Pyrmont
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kees_Verkade_beeld_bij_Soestdijk.JPG


 

Fietstocht Soest-Soestdijk-Lage Vuursche (vervolg ) 

Route Lage Vuursche-Soest 

 

o Volg de doorgaande weg naar links langs de grote steen en de 

monumentale eik de hoofdstraat van het dorp in. 

o Tijd voor een pannenkoek? 

o Volg de hoofdstraat (Vuursche steeg) het dorp uit. 

o Na 100 m, bij de ANWB paddenstoel links het fietspad op (300 

Roedenlaan) richting Soest/ Soesterberg. 

o Einde fietspad rechtsaf en na 30m  

o door het klaphek. Daarna wandeld de weg rechtdoor volgen 

!!!  tot aan de  de Biltseweg N234 (Rechts ziet u Huis 

Pijnenburg) 

o Oversteken naar de benzinepomp en linksaf en het fietspad 

volgen na ca. 500 m rechtsaf de Wieksloterweg volgen tot 

knooppunt 62 

o Na 30m passeert u over een brug weer de praamgracht (zie 

begin van de route). 

o Fiets langs de Wieksloot ca. 2km, ook de Wieksloot is 

gegraven voor het vervoer van turf naar de Eem,  

o Bij knooppunt 26 rechtsaf het betonpad (turfweg) op  richting 

knooppunt 8 

o Blijf de bochten van het betonpad volgen langs de 

Eweijkshoeve en de velden van de voormalige Willem Arntz 

hoeve. 

o Let op! bij de kruising met een ander betonpad !slagboom 

rechts, paard+wagen menroute links! Links af. 

o Betonpad volgen tot het einde (Dolderseweg, bij de spoorlijn. 

o Linksaf de Dolderseweg volgen langs de spoorlijn. 

o Einde Dolderseweg linksafbuigen de Blieklaan. 

o Na 150m rechts Bosstraat 

o Bosstraat uitfietsen na 500m StayOK tijd voor een drankje? 

  



Fietstocht Soest-Soestdijk-Lage Vuursche (slot) 

Soest 

o Vervolg de Bosstraat tot NS station Soest-Zuid. 

o Linksaf na 10m de Koningweg oversteken. 

o Meteen rechtsaf de sparrenlaan op 

o Na 50m op de kruising rechtdoor (doodlopende weg maar 

niet voor fietsers). 

o Passeer het hek en ga rechtsaf Rinke Tolmanpad. 

o Fiets de Eng op tot aan de Kolonieweg 

o Linksaf, volg de kolonieweg langs de molen “de Windhont” 

o Mooi uitzicht op Soest rondom (knooppunt 69 Molen en 

grafheuvels ) 

o Links aanhouden volg de molenweg  

o Bij kruising (Molenstraat) recht oversteken blijf de weg 

volgen. 

o Tunnel onder de dalweg Soester Engweg. 

o Volg de SoesterEngweg 2km tot aan de Nassaustraat 

o Rechtsaf Nassaulaan naar beneden. 

o Na het Nassauplantsoen links de Lindenhof 

o U bent weer terug op het startpunt. 

 

 

De Soester Eng is een uniek agrarisch 

gebied in het hart van Soest. 

U fiets langs de molen en heel Soest ligt 

rondom aan uw voeten.  

 

 

 

 

Deze fietstocht kan ook onder begeleiding. 

colimburg@casema.nl 



 


