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Volg het Soesterhoogt, eerst een klim en daarna lekker naar
beneden
Bij de ingang van het landgoed de paltz wordt dat Van Weerden
Poelmanweg.
Steek de weg over bij het Hilton hotel
Gelijk rechts Heeserspoor oostzijde (de enige kasseienweg van
Soest)
Volg het fietspad, na de spoortunnel, rechts Monnikenboschweg.
Fiets langs het spoor richting Amersfoort
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Na 400m links (dat is het 2 fietspad bij een bankje)
Volg het fietspad door de Korte Duinen richting Soest
Bos en Duinen
Bij de volgende kruising (weer een bankje) rechtdoor Soest blijven
volgen.
Na ca. 2km rechtsaf Maarschalkersteeg
Doorrijden tot Restaurant de Korte Duinen,
Birkstraat oversteken dan links-af
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Na 200m rechtsaf, van Lenneplaan.
Einde van Lennep rechts Ferdinand Huycklaan
Einde Ferdinand Huycklaan links Peter v/d Breemerweg
Na 200m rechts het oude Soester dorpcentrum knooppunt 70
Dorpshart Kerk, School Café
Gelijk weer rechts Eemweg helemaal uitrijden
Na spoorwegovergang links A.P. Hilhorstweg
De polder
Fiets langs het spoor tot de Grote Melmweg
Linksaf, Grote Melmweg volgen tot de Lange Brinkweg
Rechtsaf door de spoortunnel Korte Brinkweg
Bij kruising Stadhouderslaan links
Na 100 m ben je terug bij de Lindenhof ons startpunt.
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De Route (start vanaf Grand cafe de Lindenhof)
o Fiets vanaf de Lindenhof Nassaulaan de heuvel (de Eng) op
o Bij de kruising rechtdoor Waldeck-Pyrmont laan
o Na 250m links Chalonhof
o Na 200m links het fietspad nemen
o Einde fietspad links de Verlengde Talmalaan
o Einde Verlengde Talmalaan rechts SoesterEng weg
o Door de fietstunnel SoesterEngweg
o De Eng
o Bij kruising Molenstraat rechtdoor Molenweg
o Na de Molen na 150m rechts Rinke Tolmanpad
Molen de Windhont

Soest, van oorsprong een boerendorp met veel gezichten rond en op
de Soester Eng. De Eng is een in de laatste ijstijd opgestuwde
zandmassa en sluit aan aan de Utrechtse Heuvelrug. Soest is
gesitueerd als twee linten langs die nog steeds voor een deel
onbebouwde Eng.
De fietstocht laat je die gezichten zien met:
 Centraal de Eng met landbouw, de molen en mooie
vergezichten.
 Aan de noordkant de Eempolder. Vanaf de Eng kun je de
windmolens zien aan de rand van het Eemmeer (vroeger
Zuiderzee). Aan die kant een polderlandschap, daar
woonden de “Rijke” Soester veeboeren.
 Aan de west- en zuid kant het Soesterveen met moeras en
bossen. Daar leefden de “bescheiden” boeren. Aan de
oostkant tenslotte de stuifzanden, bossen en heidevelden.
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Rinke Tolmanpad volgen tot aan de Koningsweg, kruis de Parklaan,
Volg de Koningsweg naar rechts ca 200 m.
Oversteken naar links Pimpelmees.
Einde Pimpelmees rechts, de Bosstraat.
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Na 500m Stay-OK voor een kopje koffie
Bosstraat helemaal uitfietsen tot de Wieksloterweg. Kruis de Blieklaan.
Einde Bosstraat rechts, Wieksloterweg
Het Soesterveen
Blijf de Wieksloterweg volgen voor 3 km kruis de Insingerstraat.
Bij knooppunt 26 links Turfweg.
Blijf betonpad volgen over het Ecoduct tot knooppunt 08.
Rechtsaf langs de spoorlijn richting knooppunt 56.
Bij knp 56 rechtsaf de Paltzerweg ca 1000m.
Bij ingangshek Landgoed de Paltz rechts het Park Vliegveld Soesterberg
op.
Volg de fietsroute richting Militair Museum.
Fiets het park uit via de verlengde Paltzerweg
Passeer knooppunt 55 rechtdoor tot Van Weerden Poelmanweg.
Linksaf het Soesterhoogt op (tijd voor een verfrissing?)
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