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VOORWOORD
Gaat u mee op ontdekkingstocht?
U staat op het punt te ontdekken wat Soest en Soesterberg u te bieden hebben.
En ik kan u verzekeren – dat is veel! Vrijwel dagelijks geniet ik van de prachtige
omgeving en ontdek nieuwe plekken om te bezoeken, een hapje te eten, gezellig
te winkelen, te wandelen of te fietsen. Als trotse inwoner van deze gemeente heet
ik u dan ook van harte welkom!
U verveelt zich geen moment
Soest en Soesterberg liggen lekker centraal, zijn goed bereikbaar en er is van alles te
beleven. Uw dag, weekend of paar dagen uit zijn zo gevuld. Wandel of fiets heerlijk
door de bossen en de duinen. Ook voor paardrijders zijn er volop routes in de bossen.
Geniet van cultuur en historie bij de prachtig gerestaureerde boerderij Het Gagelgat,
bij Museum Soest of in openluchttheater Cabrio. Avontuur vindt u in Park Vliegbasis
Soesterberg en het Nationaal Militair Museum. En de Soester kalender staat vol
bijzondere evenementen, zoals de Gildefeesten of de Oude Ambachtenmarkt en de
Sylvester Cross. En had ik al gezegd dat u bij ons nog gewoon gratis kan parkeren?
Op avontuur in de natuur
Soest en omgeving bestaat voor maar liefst 40 procent uit natuur. Heide, duinen,
polder en bos, het is er allemaal en in elk seizoen verrassend mooi. Perfect om
heerlijk bij te komen. Met de kids is het lekker uitwaaien, vliegeren of picknicken
in de Soester duinen. En het Klompenpad neemt u mee over de boerenerven langs
verassende plekjes. Op de fiets? Met de handige fietsknooppunten stippelt u zo een
mooie fietsroute uit.
Fietsen over de landingsbaan
Liefhebbers van de militaire luchtvaart zijn in Park Vliegbasis Soesterberg aan het
juiste adres. De voormalige vliegbasis is de bakermat van de Nederlandse militaire
luchtvaart waar in 1913 de eerste vliegtuigen opstegen. De geschiedenis komt weer
tot leven tijdens een wandeling of fietstocht door het park waar u de landingsbaan,
verkeerstoren, oude bunkers en vliegtuigshelters tegenkomt en van dichtbij kunt
bekijken.
Ontspannen
Even uitrusten na alle activiteiten? Ook dat kan! Soest en Soesterberg hebben op
culinair gebied veel te bieden. En als u wilt overnachten, staan ook onze verblijfsaccommodaties gastvrij voor u klaar. Voor totale ontspanning en wellnessbeleving
kunt u terecht bij het onlangs vernieuwde Thermen Soesterberg.
Zo veel meer!
Uiteraard zou ik nog eindeloos kunnen
doorgaan. Maar gelukkig is er nu deze
mooie gids, met een uitgebreid overzicht
van wat er allemaal te zien, te doen en
te beleven is in Soest en Soesterberg.
Ik wens u veel plezier tijdens uw bezoek
aan onze mooie gemeente.
Rob Metz, burgemeester
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Deze gids is een initiatief van
Uit in Soest en wordt mede
mogelijk gemaakt door de
gemeente Soest.
Met de grootst mogelijke zorg is
deze gids samengesteld.
Uit in Soest is niet aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van
fouten, nalatigheid of verandering
in details in deze uitgave en voor
de gevolgen van het afgaan op de
verstrekte informatie.
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UIT IN SOEST EN SOESTERBERG
Soest is een aantrekkelijke gemeente, voor zowel de bezoeker als de eigen
inwoner. In 2007 gaf de nota ‘Soest, groei in balans’ aan dat het toerisme
hiervoor uitstekende kansen biedt. Toerisme geeft afwisseling en brengt
gezelligheid. Mede door toerisme wordt het niveau van voorzieningen in
Soest uitgebreid.
Om het toerisme een stevige impuls te geven, is in 2008 het Toeristisch
Platform Soest opgericht, dat in 2016 verder is gegaan onder de naam
‘Uit in Soest’. Dit platform heeft tot doel projecten op te zetten die toerisme en economie samen verder brengen. Hierbij worden de waardevolle
kanten van Soest (prachtige natuur, kleinschalig karakter) zorgvuldig in
acht genomen.

Je kunt hier binnenlopen en lunchen, dineren, werken, borrelen, bladeren,
happen, relaxen, hangen, vergaderen, kletsen, ontmoeten, lezen, internetten,
bierleuten... en ook gewoon heerlijke kofﬁes drinken. We hebben stoer
ambachtelijk brood en appelkruimel-taartjes of huisgemaakte cheesecake
waarvan je begint te watertanden... WELKOM!
grandcafedelindenhof.nl
Van Weedestraat 131 | 3761 CD Soest | T 035 74 000 74 | dagelijks geopend

Bij Uit in Soest zijn aangesloten o.a. vertegenwoordigers uit de horeca,
logiesverstrekkers, winkelkringen en de culturele sector. Uit in Soest
werkt nauw samen met de gemeente Soest.

TOERISTISCHE GIDS
Deze gids ‘Ontdek Soest én Soesterberg’ vertelt u allerlei wetenswaardigheden over de mooiste plekken, bekende en leuke bezienswaardigheden
en verrassende activiteiten voor het hele gezin.
Bovendien vindt u een overzicht van de grote evenementen die in Soest en Soesterberg georganiseerd
worden. Een geslaagd bezoek gaat ook over eten
en drinken, uitgaan, winkelen en overnachten.
In deze gids vindt u de adressen van restaurants,
cafés en accommodaties in Soest die garant staan
voor een gastvrije ontvangst.
De nummers in gekleurde vlakjes ( 1 ) verwijzen
naar aangegeven locaties op de los bijgevoegde
plattegrond van Soest en Soesterberg.

Cultureel Podium Soest

www.uitinsoest.nl
Ook vindt u alle informatie uit dit boekje op
de website, www.uitinsoest.nl, die natuurlijk
geschikt is voor uw smartphone.
Zo heeft u altijd alle informatie over Soest en
Soesterberg bij de hand.
Of volg Uit in Soest op Facebook en blijf op de
hoogte van alle nieuwtjes.
Download de

‘UIT IN SOEST’ APP
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en je hebt Soest in je broekzak!
De app is voor Android, Microsoft en IOS
gratis te downloaden.
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Kunst en Cultuur
Cultureel erfgoed
Actief
Kinderen
Eten en Drinken
Overnachten
Natuur
Winkelen

Openingstijden
Zondag t/m donderdag: 10.00 - 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag: 10.00 - 24.00 uur

Soesterbergsestraat 43A• 3768 EB Soest
035 205 72 15 • info@sabrosasoest.nl
sabrosasoest.nl

SOEST WAS ZOYS
Zoys is een vroege benaming voor ons dorp, die voorkomt in oude aktes.
De oudst bekende vermelding dateert van 1028, toen in een schenkingsacte bisschop Ansfridus 14 hoeven schonk aan het Benedictijner Klooster
in Amersfoort. In andere afschriften van Latijnse oorkonden van de SintPaulusabdij in Utrecht wordt de naam ook gespeld als Soys, terwijl in een
oorkonde uit 1254 Sose geschreven wordt.
De huidige gemeente Soest is ontstaan uit de vóór het jaar 1000
bestaande nederzettingen Soest en Hees, die na de stichting van
de Paulusabdij onder het bestuur van de abdij vielen. Uit de vele
grafheuvels kan worden opgemaakt dat het gebied al sinds 2000
voor Christus bewoond was. De naam Soest zou kunnen betekenen
‘bron op de grens van hoge en lage gronden’, maar zeker is dat niet.

SOEST OP OUDE ANSICHTKAARTEN
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CULTUREEL ERFGOED
3 Boerderij Het Gagelgat
Een van de oudere boerenhofsteden van Soest is boerderij Het Gagelgat
aan de Birkstraat 107. Deze uit 1712 daterende sterk vervallen boerderij
is na het overlijden van de laatste boer op dit oude erf in 2008 door
Stichting De Paardenkamp schitterend gerestaureerd. Het rijksmonument
is nu een boeiend erf in de stijl en sfeer van begin vorige eeuw. Er worden
bejaarde paarden gestald en jong en oud kunnen op interactieve wijze
het vroegere boerenleven ervaren.
Het Gagelgat is van maandag tot en met zondag geopend van
10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
Informatie: www.gagelgat.nl

1 Oude Kerk
Rondom de uit de 14e eeuw daterende Oude Kerk ontstond de Kerkebuurt, het hart van het oude Soest. Tot aan de Reformatie werd de aan
Petrus en Paulus gewijde kerk beheerd door de Benedictijner abdij
St. Paulus in Utrecht. In 1580 werden de katholieke erediensten door de
Staten van Utrecht verboden. Het ‘nieuwe geloof’ sloeg bij de katholieke
boeren van Soest niet echt aan: het duurde een eeuw voordat er een
eigen predikant werd benoemd! Zowel het exterieur als het interieur
zijn de moeite van het bezoeken waard.
Torenstraat 1, 3764 CK Soest, 035-6022120.
Informatie: www.oudekerksoest.nl

2 Stellingmolen De Windhond op De Eng

4 Park Vliegbasis Soesterberg
Het vliegveld bij Soesterberg was de bakermat van de militaire luchtvaart
in Nederland. In 1913 maakte de Luchtvaartafdeling van het leger hier
haar eerste vluchten. De geschiedenis begon met de autohandelaren
Verwey en Lugard uit Den Haag, die in 1910 het open heideterrein een
geschikte plek vonden voor een vliegveld. De Staat der Nederlanden kocht
het terrein om als basis te dienen voor de Luchtvaartafdeling, die in juli
1913 werd opgericht. In W.O. II bouwden de Duitsers het uit tot een groot
complex met drie startbanen. Van 1954 tot medio 1994 werd de basis
mede gebruikt door het Amerikaanse 32 Tactical Fighter Squadron.
In de jaren vijftig bezochten duizenden bezoekers de luchtshows en later
de fameuze Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht. In 2008 werd de
basis vanwege bezuinigingen opgeheven.
Het vrijgekomen terrein is ontwikkeld als natuurgebied, het Nationaal
Militair Museum is er sinds december 2014 gevestigd en er komt
beperkte woningbouw.
Informatie: www.utrechtslandschap.nl

Sinds 2008 pronkt op de 18 meter hoge Eng weer een korenmolen met
de naam De Windhond. Nadat in 1930 de vorige Windhond op de hoek
van de Molenstraat en Molenweg werd afgebroken, heeft het bijna 80
jaar geduurd voordat opnieuw een stellingkorenmolen zich verhief op de
hoge Eng. De nieuwe molen kreeg een prachtige plek in het open akkerland van de beschermde Zuidereng, een zeer geschikte molenbiotoop
met veel windvang. De Soester molen heeft een lange historie. Reeds in
16e eeuw stond er een zogenaamde standerdmolen op De Eng. In 1737
werd de eerste stenen Windhond gebouwd. Vele decennia lang werd de
molen bediend door de familie Smits, waarvan de naam voort leeft in
de Smitsweg en de Smitshof. Het bezit van een korenmolen verschafte
maatschappelijk aanzien. Menig molenaar bekleedde een vooraanstaande positie in kerkelijke kring of bij het plaatselijk bestuur.
In de Oude Kerk bevindt zich een grafsteen die deze conclusie bevestigt.
De nieuwgebouwde ‘stenen reus’ op De Eng is gratis te bezichtigen
op woensdag, zaterdag en zondag.
(wintertijd van 12.00 tot 16.00 uur / zomertijd van 13.00 tot 17.00 uur).
Informatie: www.windhond.nl
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KUNST EN CULTUUR

GEMEENTEHUIS SOEST

HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER

Door de centrale ligging in het land en de bijzondere landschappelijke
schoonheid op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei,
hebben vele kunstenaars in Soest gewerkt en gewoond. Ook nu nog
geeft deze natuurlijke schoonheid inspiratie en creativiteit voor een rijke
culturele samenleving.
Zo telde en telt Soest vele kunstenaars en artiesten van naam en faam
in haar gemeente. Onder andere Jacobus van Looy, Jan Herman Insings,
Rinke Tolman, Engelbert L’Hoëst, Otto Prinsen, Rien Poortvliet, Peter
Koelewijn, Herman van Veen, Egbert de Rooy, Jan Visser, Janine Jansen,
Ruud Bartlema, Harrie Herfst, Magdalena de Coninck, Mint Faas,
Peter van Oostzanen, Jean-Marie van Staveren, Chris Rodenburg, Tjerk
Reijinga, Nadjezjda van Ittersum, Semmy Prinsen, Annemarie Blink en
vele anderen.
Op het landgoed De Paltz is het Herman van Veen Arts Center gevestigd.
Daar treft u o.a. de Gallery met werk van Herman van Veen en het Landgoedtheater De Kapschuur aan. Landgoed De Paltz 1, 3768 MZ Soest,
0346-330003, www.hermanvanveenartscenter.com
Openingstijden: di t/m zo van 11.00 - 17.00 uur. Programma: zie website
Om de twee jaar, in het derde weekend in september, is er een groot
evenement waar veel Soester kunstenaars hun werk tonen tijdens het
tweedaagse Atelierlint Soest Programma: www.atelierlintsoest.nl
Beeldenfietsroute door Soest en Soesterberg
Genieten van beeldende kunst? Pak de fiets en volg de Beeldenfietsroute!
Deze (beschreven) route van 20 km brengt u langs kunstwerken die door
de jaren heen in Soest en Soesterberg geplaatst zijn. De routebeschrijving
(VVV-infopunten) geeft ook uitleg over monumenten of locaties die een
bijzondere betekenis hebben voor Soest.
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6 Kunststichting HazArt
HazArt heeft een galerie met wisselende exposities in het gebouw
van De Hazelaar Art Supplies.
De beeldentuin van Kunststichting
HazArt toont beelden van nationaal en internationaal bekende
kunstenaars.
Pimpelmees 3, 3766 AX Soest,
035-6013150, www.hazart.nl
Openingstijden Beeldentuin:
di t/m vrij 10.00 - 17.00 uur,
za 10.00 - 16.00 uur.
Openingstijden Galerie:
woe t/m vrij 11.00 - 17.00 uur,
za 11.00 - 16.00 uur.
Programma: zie website

De Hazelaar Art Supplies
Pimpelmees 1, 3766 AX Soest,
035-6012825, www.hazelaar.nl
Openingstijden:
di t/m vrij van 10.00 - 17.00 uur,
za van 10.00 - 16.00 uur.

5 Openluchttheater Cabrio
Soesterbergsestraat 140,
3768 MD Soest, 035-6016868,
www.cabriosoest.nl
Programma: zie website.
Regio Cultuur Centrum Idea
en bibliotheek Soest
Een onderdeel van Idea is een
theater waar veel artiesten voor
een prachtige theateravond zorgen.
Willaertstraat 49,
3766 CP Soest, 035-6095844,
www.ideasoest.nl
Openingstijden en programma:
zie website

7 Artishock
Cultureel Podium Soest
Filmhuis, wisselende exposities
en o.a. jazz- en bluesconcerten
Steenhoffstraat 46a,
3764 BM Soest, 035-6019577,
www.artishock-soest.nl
Programma: zie website

Bibliotheek Idea Soesterberg
Christiaan Huygenslaan 4a,
3769 XW Soesterberg
www.ideasoest.nl
Openingstijden: zie website
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MUSEA
wordt duidelijk hoe de krijgsmacht is verweven met de wereld om ons
heen.

NATIONAAL MILITAIR MUSEUM

De musea in Soest hebben doorlopend aansprekende tentoonstellingen
die vele duizenden geïnteresseerde bezoekers naar Soest trekken.

8 Museum Soest: waar verleden, heden en toekomst spreken
Een van de plekken die de toerist in Soest niet mag missen is Museum
Soest. Museum Soest is gevestigd in een voormalig klooster ‘Huize Sint
Jozef’. De inwijding van ‘Huize Sint Jozef’ vond plaats op 15 september
1868. In dit klooster werd door kloosterzusters onderwijs gegeven en werden bejaarden en armen opgevangen. In 1965 kwam het gebouw leeg te
staan en de zusters verhuisden naar Amersfoort.
Nu, zoveel jaar later, huisvest het pand onder andere Museum Soest.
Op de begane grond, de 1e en 2e verdieping geniet u van verleden, heden
en toekomst. Er valt voor jong en oud veel te ontdekken en te beleven.
Een veelvoud aan thema’s is te bezichtigen zoals de Isingskamer (grote
verzameling van wandschoolplaten en boeken), een schoolklasje, wagenmakerij, raadszaal, zolder vol oude ambachten, religie- én een brandweerafdeling. Om de drie maanden zijn er wisselexposities te zien van onder
andere Soester kunstenaars.
Steenhoffstraat 46, 3764 BM Soest, 035-6023878,
www.museumsoest.nl en volg ons op Facebook.
Openingstijden: za en zo van 13.30 - 17.00 uur.
Van 1 april tot 1 november ook op wo en vr van 13.30 - 17.00 uur.
Voor groepen is het museum altijd open maar dan wel op afspraak.

Het museum is voor iedereen, jong én oud. Een tank besturen, plaatsnemen in een F-16 simulator, een bom onschadelijk maken of dwalen
tussen tanks en vliegtuigen. Je laten verrassen door een theatervoorstelling of geraakt worden door de ervaringen van veteranen, het kan allemaal. Een van de hoogtepunten is het uitzicht vanaf de 33 meter hoge
uitkijktoren over het landschap van de Utrechtse Heuvelrug.
In het gebied om het museum liggen onder andere een herdenkingsplein,
stiltetuin en activiteitenterrein. Op het activiteitenterrein is ruimte voor
demonstraties en evenementen. Het NMM ligt in een prachtig recreatiegebied - Park Vliegbasis Soesterberg - met diverse fiets- en wandelroutes
en veel ruimte om te spelen. Kortom: een heerlijke dag uit beleef je in het
NMM!
Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1, 3768 MX Soest,
www.nmm.nl Openingstijden: di t/m zo 10.00 - 17.00 uur.

10 Paleis Soestdijk
De voormalige koninklijke residentie van Prinses Juliana en Prins Bernhard
stamt al uit het midden van de 17e eeuw. Rond 1650 liet de Amsterdamse
burgemeester Cornelis de Graeff een jachthuis bouwen tussen Soest en
Baarn. Lange tijd is het jachtslot gebruikt als zomerpaleis. Permanent bewoond werd Paleis Soestdijk pas vanaf 1937, toen Prinses Juliana en Prins
Bernhard er na hun huwelijk hun intrek namen.
In 1971 werd het paleis rijksbezit en sinds december 2017 is het in eigendom van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Met het concept ‘Made by
Holland’ zal deze nieuwe eigenaar Paleis Soestdijk de komende jaren ontwikkelen tot een platform voor innovatie en een podium voor excellente
prestaties van ondernemend Nederland.
In 2019 blijven landgoed en paleis geopend voor publiek en zullen evenementen, culturele activiteiten en zakelijke events onderdeel blijven uitmaken van de nieuwe programmering. Tot het vaste programma op
Soestdijk behoort de realisatie van een hotel, horeca en overige publieksen verblijfsfuncties.
Amsterdamsestraatweg 1, 3744 AA Baarn, 035-5412841
Bezoekersinformatie: www.paleissoestdijk.nl

9 Nationaal Militair Museum
Eind 2014 opende het Nationaal Militair Museum (NMM) de deuren op
de voormalige vliegbasis Soesterberg. Hier gaan twee musea, het Legermuseum en het Militaire Luchtvaart Museum, samen verder in een nieuw
museum, centraal gelegen in een schitterend landschap.
Het NMM toont de betekenis van de krijgsmacht voor de samenleving in
verleden, heden en toekomst. Het museum laat de collecties van de landmacht en luchtmacht zien; tal van grote objecten zoals tanks, vliegtuigen,
pantservoertuigen en helikopters zijn te bezichtigen. Het NMM neemt
bezoekers mee in de wereld van de krijgsmacht en vertelt persoonlijke
en aangrijpende verhalen van militairen en veteranen. In zes themadelen
14
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EVENEMENTEN IN SOEST

NOG MEER TE ZIEN…
11 Tuin advies centrum
‘t Vaarderhoogt
't Vaarderhoogt is niet zomaar een
tuincentrum, maar ook een gezellige pleisterplaats waar tuinliefhebbers alle vier seizoenen in het
jaar hun hart op kunnen halen.
Er zijn tal van evenementen,
demonstratie- en themadagen.
Dorresteinweg 72b,
3763 LL Soest, 035-6012883,
www.vaarderhoogt.nl
Openingstijden: zie website

Stellingmolen De Windhond
Herbouw tot in het kleinste detail
van de oorspronkelijke molen uit
1737.
Molenweg 30, 3764 TA Soest,
www.windhond.nl
Openingstijden:
wintertijd: wo, za en zo van 12.00 16.00 uur, zomertijd: wo, za en zo
van 13.00 - 17.00 uur
Feestdagen gesloten.

OUDE AMBACHTENMARKT

Oude Ambachtenmarkt
Elk jaar op Hemelvaartsdag
Informatie:
www.ambachtenmarktsoest.nl

Gildefeesten Soest
In de maand augustus/september
Informatie: www.gildefeesten.nl
Atelierlint Soest
Om de 2 jaar in het derde weekend
van september (2020 - 2022 enz.)
Informatie: www.atelierlintsoest.nl

Avondvierdaagse Soest
In de maand mei of juni
Informatie:
www.avondvierdaagsesoest.nl

Vogelopvang Soest en
Dierentehuis ’t Hart
Opvang van vogels en andere diersoorten. Opengesteld voor publiek.
Eemweg 2e, 3764 DG Soest,
035-6032844,
www.dierenzorgeemland.nl
Openingstijden: zie website

Warme Witte Winter Weken
In november en december
Informatie:
www.warmewittewinterweken.nl

Avondvierdaagse Soesterberg
In de maand mei of juni
Informatie: kijk op Facebook:
PRC Avondvierdaagse Soesterberg

Sylvestercross Soest
Elk jaar op 31 december
Informatie: www.sylvestercross.nl

Zomerfeest Soest
In de maand mei of juni
Informatie: www.zomerfeestsoest.nl

PaltzBiënnale 2020
Om de 2 jaar in de maand juni.
Hedendaagse kunst op een
normaal afgesloten gedeelte
van landgoed De Paltz.
Informatie: www.paltzbiennale.nl

Roggefeest op de Engh
In de maand augustus
Informatie: www.windhond.nl

Oude Ambachtenmarkt
Hemelvaartsdag

Zaterdag en zondag:
van 13.30 tot 17.00 uur

Woensdag
(1 april tot 1 november)
13.30 tot 17.00 uur

R
R

Vrijdag

Van 10.00 tot 17.00 uur
in de historische
Kerkebuurt van Soest.

(1 april tot 1 november)
13.30 tot 17.00 uur

altijd open!
Voor groepewen:l op afspraak).
(maar dan

www.museumsoest.nl

www.ambachtenmarktsoest.nl
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BELEEF DE NATUUR
Tussen Soest en Soesterberg liggen bossen en stuifduinen, elk gebied met
een eigen karakter. De Lange Duinen bestaan uit een grote zandvlakte
omgeven door bos, terwijl de Korte Duinen een wat meer besloten karakter hebben. De weidse uitzichten zijn hier spectaculair.
Ten zuiden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort is het bos dichter, daar
liggen het Burgemeestersbos, het Ezelsveld, landgoed De Paltz en niet
te vergeten De Stompert, bijna de hoogste heuvel van de Utrechtse
Heuvelrug, die bedekt is met strubbebossen, waarvan de kronkelige
takken een geheimzinnig sfeertje veroorzaken. In al deze gebieden komen
reeën voor, konijnen, dassen, eekhoorns en nog veel meer.
Meer naar het westen ligt de vlakte van Pijnenburg, vroeger een drassig
veengebied en dat kun je nog zien tussen de wijk Overhees en de
Wieksloterweg, waar ook een nieuw nat natuurgebiedje is aangelegd:
De Wiek. Ten zuiden daarvan liggen de uitgestrekte bossen van Op Hees
met prachtige lanen, waarin het goed wandelen is. Ook ligt er een breed
fietspad, geschikt voor scootmobielen, dat aansluiting heeft op het
ecoduct Op Hees.

Soest is een uniek dorp, want het heeft bijna alles dat je maar kunt
bedenken op natuurgebied: waters, weiden, bossen, heide en duinen.
En in al dat moois mag, op een paar uitzonderingen na, vrij worden
gewandeld en gefietst.

Bij Soesterberg ligt het voormalig vliegveld Soesterberg, een enorme
vlakte, waarboven de leeuweriken hun jubelende zang laten horen.
Onder de naam Park Vliegbasis Soesterberg werd een groot deel van
het gebied in december 2014 opengesteld voor fietsers en wandelaars.
Volop genieten dus in de Soester natuur!

Soest is ontstaan op de overgang tussen laag, nat gebied en hoger, droog
gebied. Dat was een veilige plaats om te wonen, want het was hoog genoeg om niet onder water te komen, maar toch was er water genoeg voor
mens en dier. Dat water was afkomstig van de Zuiderzee, die in open verbinding stond met de Noordzee en als de wind uit het noorden kwam,
kon het toen flink spoken. Dan steeg het water en waren de wegen in de
polder onbegaanbaar, maar het hoger gelegen dorp hield de voeten
droog. Na de aanleg van de Afsluitdijk en de Flevopolder werd het in
Eemland wat minder onstuimig.
In de weilanden in het hele gebied ten zuiden van het Eemmeer broeden
weidevogels zoals de kievit, de grutto, de tureluur en de scholekster. Om
de omstandigheden voor deze vogels te verbeteren werken veel boeren
en organisaties samen. Op een aantal plaatsen wordt de waterstand verhoogd, worden poelen aangelegd en wordt later gemaaid. In de winter
overwinteren ganzen, zwanen en veel soorten eenden in de Eempolders
en ook is de grote zilverreiger een vaak geziene gast. Er is in de polder dus
altijd wel iets te zien.
Vanaf de Eem loopt het terrein op naar een hoog gelegen stukje historie:
De Soester Eng. Het grootste gedeelte is bebouwd, maar het zuidelijk deel
wordt in stand gehouden als agrarisch gebied en molen De Windhond
kijkt daar weer uit over de akkers. Dit gebiedje is goed toegankelijk.
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DE PALTZ & KLUIZENAARSGROT
Dorresteinweg 72b Soest, Tel 035 - 6012883
Niet alleen het meest natuurlijke tuincentrum in de regio,
maar ook een gewilde toeristische trekpleister waar met
grote regelmaat evenementen plaatsvinden, o.a.:

12 Landgoed De Paltz
Tussen Soest en Soesterberg ligt landgoed De Paltz. Deze buitenplaats
bestaat uit bijna honderd hectare ‘gerepte’ natuur, ooit vernoemd naar
een groep Duitse vluchtelingen uit Rheinland Pfalz die halverwege de
18e eeuw in Nederland een veilig heenkomen vonden.
Het landgoed is van een ongekende schoonheid en werd tussen 1867 en
1880 aangelegd in opdracht van jonkheer J.P.A.L. Ram. Er verscheen een
landhuis, een koetshuis in chaletachtige stijl, een langhuisboerderij en
diverse personeelswoningen. Het park van het landgoed is waarschijnlijk
ontworpen door de bekende tuinarchitect Copijn; ook de vermaarde
landschapsarchitect Springer heeft er een aandeel in gehad.
In de 20e eeuw onderging het landgoed ingrijpende wijzigingen door
houtkap, de aanleg van een productiebos en zandafgravingen.
Ook werden delen verkocht. In de jaren ’80 werd een begin gemaakt
met de restauratie van het landschapspark.
Landgoed De Paltz is dagelijks te bezoeken tussen 08.00 - 18.00 uur. Er is
een wandelroute van 3,4 km uitgezet (geel gemarkeerd)*. Het landhuis is
tegenwoordig in gebruik door het Herman van Veen Arts Center.
*De overige paden zijn niet openbaar; honden niet toegestaan.

Elk jaar in het derde weekeinde van juni
Een beroemd zomerfestijn met o.a.
kramerijen, kindervermaak, feesttent,
live muziek, kinderboerderij, demonstraties, knutselen en nog veel meer.

Elk jaar in de tweede helft van september
Najaarsmarkt en veel vertier voor
jong en oud: Kinderboerderij, Henk
de Houthakker, Tante Thea, Doe
avondkraam en héél veel tips voor
de tuinliefhebber.

Kluizenaarsgrot met doolhof
Lang geleden woonde diep in het donkere bosgebied van De Paltz een
kluizenaar in een verborgen grot, uit omstreeks 1876. De grot werd opgebouwd uit sintels, baksteen en cement. Het dak werd gedragen door
spoorrails. Om bij de grot te komen moest de wandelaar zijn weg vinden
in een geheimzinnig doolhof, waar alleen het ruisen der bladeren een
gevoel van ‘weg te zijn van het gewoel der wereld’ versterkte. Eenmaal
gearriveerd bij het middelpunt van het doolhof werd de bezoeker opgewacht door een stenen monnik met een open boek in zijn hand en een
kruis op de borst.
Het Utrechts Landschap heeft de Kluizenaarsgrot met doolhof in de oude
historische staat herstelt. De grot is hiermee authentiek gebleven, maar
wel veiliger gemaakt. De stenen monnik in de grot is door een Soester
kunstenaar gerenoveerd. Het doolhof is weer (met 3.750 beukenhagen)
volgens de historische tekening aangeplant.
Er vinden op gezette tijden rondleidingen door het Utrechts Landschap
plaats. Informatie: www.utrechtslandschap.nl

Van eind november tot vlak voor de Kerstdagen
Elk jaar trekken ca. 100.000 bezoekers
naar Soest om dit sfeervolle winterevenement mee te maken. De gehele
periode ook zondags geopend.

Kijk voor de precieze data van al onze activiteiten
op www.vaarderhoogt.nl
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WANDELROUTES

Alle wandelingen worden in 2019/2010 gecontroleerd en geoptimaliseerd.

Soest ligt in een fraaie groene omgeving. Bijna 40% van de oppervlakte
van Soest bestaat uit bossen, heide, stuifduinen, hoge zandgronden,
polders en veengebied. Verschillende routes zijn uitgezet om wandelend
of fietsend van deze prachtige natuur te genieten!
Lange Duinen, boswandeling direct om de Lange Duinen heen
Deze route, samengesteld door IVN Eemland, voert u rond het grootste
stuifzandgebied van de provincie Utrecht. De Lange Duinen heeft samen
met de Korte Duinen de status van aardkundig monument. Het begin- en
eindpunt van dit natuurpad is bij de parkeerplaats aan de Foekenlaan in
Soest-Zuid.
Duur: ongeveer 1,5 uur, bewegwijzerd, blauwe paaltjes, niet geschikt voor
kinder- en invalidenwagens. Info: www.ivn-eemland.nl
App: Via de Heuvelrug-app verrijkt u uw wandeling door De Lange Duinen
met foto’s en gesproken teksten over de natuur en de functie van de
duinen als waterwingebied. (Downloaden via iTunes store of Google Play
store).
Wandelroute rondom de Soester Duinen
Deze wandeling van 12,5 kilometer leidt u 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! Naast het
genieten van de natuur biedt deze route u de mogelijkheid om uitstapjes
te maken naar leuke attracties of interessante bezienswaardigheden,
zoals De Paardenkamp en Boerderij Het Gagelgat.
App: deze wandeling is voor Iphones beschikbaar via het programma
Motion X in de iTunes store.
De Korte Duinen, boswandeling langs en door de Korte Duinen
Met deze wandeling van IVN Eemland loopt u door bossen, stuifduin en
heide. De hoofdroute is 10 kilometer, maar u kunt ook de verkorte routes
lopen van 6 of 8 kilometer. Het pad start en eindigt op de parkeerplaats
aan de Soesterbergsestraat in Soest (volg borden Parkeren Openluchttheater). Info: www.ivn-eemland.nl
Duur: afhankelijk van de te lopen afstand: 6, 8 of 10 km, bewegwijzerd,
oranje paaltjes, niet geschikt voor kinder- en invalidenwagens.

Natuurpad ‘Het Soester Hoogt’
’t Hoogt is de berg (51 meter boven NAP) waar Soesterberg zijn naam
aan te danken heeft. Het gebied ligt op hoge zandgronden.
Dit natuurpad is gemarkeerd met paaltjes met een rode kop.
Lengte: 4 km, waarbij u twee keer de N 413 moet oversteken. Het is ook
mogelijk om een van de twee kortere routes te wandelen, dan hoeft u
niet over te steken. Ze zijn respectievelijk 1,2 en 1,9 km lang en beginnen
op het terras van het restaurant ‘t Hoogt.
Natuurpad ‘De Stompert’, wandeling met smartphone
Op deze GPS-speurtocht, gemaakt door IVN Eemland, loopt u met uw
smartphone in de geheimzinnige strubbebossen van De Stompert (hoogste punt, 54 meter boven NAP). Onderweg ziet u informatie over het gebied op uw smartphone en kunt u nagaan of u nog op de goede weg bent.
Lengte: 4,8 km. De benodigde gratis app (Every Trail) en instructie is beschikbaar via www.ivn-eemland.nl. onder ‘natuur’.
Ommetje Paardenkamp, familiewandeling
Wandeltocht via mooie paden langs de weilanden van De Paardenkamp.
Startpunt wandeling boerderij Vosseveld, Birkstraat 96, Soest.
Duur: ongeveer 1 uur, bewegwijzerd met routepaaltjes en routeweetjes,
niet geschikt voor kinder- en invalidenwagens.
Kabouterpad, familiewandeling
Op ’t Hoogt kun je ook een Kabouterpad lopen. Bij het kabouterhuisje
van Restaurant ‘t Hoogt kan je een knapzak kopen met een kaboutermuts
en een routebeschrijving om alle kabouters in ons kabouterbos te vinden.
Gemeente Soest stelt het natuurgebied beschikbaar voor het Kabouterpad. Van Weerden Poelmanweg 220, 3768 MN Soesterberg,
0346-351509, www.restaurant-thoogt.nl
Soesterberg Noord en Zuid
Bij de VVV-infopunten liggen routes voor u
klaar van de wandelingen Soesterberg
Noord (9 km) en Soesterberg Zuid (12 km).

Over Eng en Brink, rondwandeling door Soest
Deze wandeling van IVN Eemland brengt u langs de oudste gedeelten van
het dorp Soest. U komt langs de Eng, het Kerkepad en het gebied rond de
Oude Kerk. Het laat duidelijk zien hoe het dorp Soest zich dankzij ligging
en bodemgebruik ontwikkelde tot wat het nu is.
Lengte: 7 km, grotendeels over verharde wegen. Info: www.ivn-eemland.nl
‘Klompenpad’ Het Derde Erf
Wandelen door oud boerenland op de overgang van bossen van de
Utrechtse Heuvelrug naar de weilanden langs de Eem. Vanuit de
weilanden heeft u prachtig zicht op Soest. De wandeling start bij
Fletcher Hotel Het Witte Huis.
Lengte: afstand 9 of 6 km, bewegwijzerd met rode klompen (enige
behendigheid vereist vanwege klimmen over hekjes).
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FIETSROUTES

Alle fietsroutes worden in 2019/2010 gecontroleerd en geoptimaliseerd.

Mountainbiken
Voor mountainbikers is er een route van 24 km, die in twee richtingen gemarkeerd is. Startpunt is het dagrecreatieterrein De Bergjes, (tegenover
restaurant ’t Hoogt). Er is een verbindingsstuk naar Lage Vuursche, waardoor een afstand van 34 km ontstaat. De route vereist een goede techniek
en een redelijke conditie. Meer informatie: www.mtbroutes.nl

Voor echte natuurliefhebbers is een fietstocht door Soest en omgeving
een heerlijke ervaring. Men kan naar keuze uitgezette routes volgen of
zelf een route uitstippelen via het fietsknooppuntensysteem.
Rondom Soest
Deze fietsroute van 55 km vindt u op fietsknooppuntenkaart 12 van Falk.
Het is een afwisselende route die u de verschillende landschappen
rondom Soest laat zien. Van bos tot stuifduinen en van polder tot rivier.
Onderweg fietst u langs diverse highlights zoals Paleis Soestdijk, Kasteel
Groeneveld en de Oude Kerkebuurt.
Beeldenfietsroute door Soest en Soesterberg
Genieten van beeldende kunst? Pak de fiets en volg de Beeldenfietsroute!
Deze (beschreven) route van 20 km brengt u langs kunstwerken die door
de jaren heen in Soest en Soesterberg geplaatst zijn. De routebeschrijving
(VVV-infopunten) geeft ook uitleg over monumenten of locaties die een
bijzondere betekenis hebben voor Soest.
Vorstelijk rondje
Fietsroute met een oranje tintje: u komt langs plekjes in en om Soest die
van belang zijn geweest voor onze koninklijke familie, zoals paleis Soestdijk (kijk op www.paleissoestdijk.nl voor bezoekmogelijkheden), de school
van koning Willem-Alexander, kasteel Drakensteyn en hofleveranciers.
De route (beschreven) is in totaal 24 km.
Den Treekroute
Fietsroute (33 km) langs Soestduinen, Soesterberg, boswachterij
Austerlitz, de Leusderhede en landgoed Den Treek-Henschoten
(opgenomen in ANWB-fietsgids 11).

13 Fietsboot Eemlijn
Vanaf de ‘fietsboot Eemlijn’ heeft u een schitterend uitzicht over de
Eempolders en de Gooise uitlopers van de Heuvelrug. Na een vaartocht
kunt u vanaf de op- en afstapplaatsen Amersfoort, Soest, Baarn, Eemdijk,
Spakenburg of Huizen met een mooie fietsroute uw tocht vervolgen. Of
andersom: eerst fietsen en dan uitrusten op het dek van de fietsboot.
Vaarperiode: van midden april tot midden oktober.
Kijk voor het vaarschema en de vertrektijden op: www.eemlijn.nl
Fietsexcursies Historie Vliegbasis Soesterberg
Gidsen van Utrechts Landschap organiseren in de maanden maart t/m
oktober fietsexcursies over de voormalige Vliegbasis Soesterberg waarbij
de militaire historie centraal staat.
U fietst een afstand van ruim 10 kilometer over Park Vliegbasis Soesterberg dat zich als gevolg van het militaire gebruik heeft ontwikkeld tot een
uniek natuurgebied. U betreedt delen van het Park die niet vrij toegankelijk zijn. De fietsexcursie Historie Vliegbasis vindt iedere eerste en derde
zaterdagmiddag van de maand plaats.
Informatie: www.utrechtslandschap.nl
Door Soest van hoog naar laag!
Soesters Co Limburg en Paul Romein hebben een nieuwe route gemaakt
langs de mooie en unieke plekjes in Soest. De fietsroutekaart vindt u bij
VVV-infopunt Grand Café De Lindenhof.
Fietsroute Militair Erfgoed
Een fraaie fietstocht van 43 km langs historisch erfgoed van Soesterberg
waaronder veel militair erfgoed. Een beschrijving van de route ligt bij de
VVV-infopunten.

Rondom stellingmolen De Windhond
Gezellige fietsroute van naar keuze 16 of 21 km die u laat kennismaken
met de vroegere Eng, stellingkorenmolen De Windhond, de polder, de
Eem en de historische Kerkebuurt. Fietst u de route op woensdag-,
zaterdag- of zondagmiddag, dan is de molen ook te bezoeken.
Gooi- en Eemroute
Afwisselende route (56 km) waarin de rivier de Eem centraal staat. Via het
buitengebied van Soest en de bossen van Lage Vuursche komt u in de
weidse Eempolder, waarna u vanaf Eemdijk kilometers lang de prachtige
rivier de Eem volgt terug naar Soest (opgenomen in ANWB-fietsgids 11).
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‘SOEST, NATUURLIJK VERRASSEND’:
Ontdek al fietsend de mooiste plekjes in Soest en omgeving! Deze afwisselende fietsroute (30 km) neemt u mee langs paleis Soestdijk en het
nieuwe natuurgebied De Wiek aan de Wieksloterweg. U komt over de
hooggelegen Eng die in de IJstijd gevormd is, net zoals de Lange Duinen,
die u even later passeert.

FIETSROUTE VAN 30 KM
Daarna kunt u kennismaken met het prachtige landgoed De Paltz:
zeer de moeite waard om even af te stappen! (zie ook pagina 21).
Tot slot fietst u door het bosgebied bij de Korte Duinen en keert u
via de polder terug naar het beginpunt.
Knooppunten volgorde ﬁetsroute:
67, 65, 62, 61, 68, 69, 59, 58, 57, 56, 55, 58, 59, 60, 70, 71, 67.
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MEER RECREATIE…
14 Bowling- en Partycentrum
Overhees
Zes bowlingbanen (met of
zonder ‘bumpers’). Mede door het
gezellige barbecue/grill restaurant
de perfecte gelegenheid voor
een middag- of avondvullend
programma.
Willaertstraat 49c,
3766 CP Soest, 035-5239330,
www.bowlingoverhees.nl
Openingstijden: zie website.

Manege Nieuw Eldorado
Manege, evenementen
en pensionstalling.
Bosstraat 81, 3766 AD Soest,
035-6018803,
www.nieuweldorado.nl
Stalhouderij Klein Middelwijck
Huifkartochten, paardentram
en Jan Plezier.
Lange Brinkweg 89, 3764 AC Soest,
035-6013061,
www.stalhouderij.nl

15 Sportboulevard De Engh
Zwembaden, sauna, zonnestudio’s,
sporthal en fitnesscentrum.
Dalweg 181, 3762 AW Soest,
035-6027363,
www.optisport.nl/engh
Openingstijden: zie website.

Dagrecreatieterrein De Bergjes
Dagrecreatieterrein met barbecueplaatsen en toiletten (mogelijkheid
tot barbecue wordt ter plekke aangegeven. Raadpleeg bij droogte:
www.vru.nl)
Van Weerden Poelmanweg,
tegenover restaurant ’t Hoogt.

In de gemeente Soest zijn veel mogelijkheden om van recreatieve
paardensport te genieten in bos- en natuurgebieden en de Eempolder.
Er zijn ruiterpaden en menpaden. Deze paden zijn gemarkeerd met kleine
routemarkeringsbordjes met daarop een afbeelding van een ruiter (ruiterroute) of van een wagenwiel (menroute).
Voor het gebruik van de ruiter- en menpaden heeft u een ruiterpenning
of digitale ruiterbrief nodig. Voor de aanschaf is geen ruiter- of koetsiersbewijs verplicht en u hoeft geen lid van de WPE te zijn. De ruiterpenning
voor één jaar of de maand-, week- of dag/weekendruiterbrief kunt u aanschaffen via de website van de W.P.E. te Soest. U ontvangt dan ook een
digitale kaart van de ruiter- en menpaden. Langs de menroute liggen drie
vaste marathonhindernissen die u vrij kunt gebruiken.
De paardenpaden van Soest zijn aangesloten op de knooppuntenroutes
van het noordelijke, midden en zuidelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug en lopen van Rhenen tot aan Huizen (N-H). Deze kaarten zijn bij de
KNHS verkrijgbaar.
Informatie vindt u op de volgende websites: www.wpeemland.nl en www.soest.nl
Ruiterroute
Deze route van ruim 28 km voert u
door de bossen rondom de Lange
en Korte Duinen en Laag Hees. De
route is bewegwijzerd met geelgroene bordjes met een ruiter.

16 Golfpark Soestduinen
Golfbaan 9 holes, par 3.
Toegankelijk op vertoon van GVB.
Van Weerden Poelmanweg 8,
3768 MN Soestduinen,
035-5880005 (bellen voor
beschikbaarheid),
www.golfparksoestduinen.nl
Openingstijden: vanaf 9.00 uur.

Skicentrum Soesterberg
Vijf skibanen met diverse moeilijkheidsgraden. Uniek voor Europa:
baan met Amerikaans tapijt, uitermate geschikt voor beginners.
Sportpark a/d Kerklaan,
Soesterberg, 0346-352674,
skicentrumsoesterberg.nl
Openingstijden: zie website.

17 Bootverhuur De Kleine Melm
Bootverhuur De Kleine Melm
beschikt over roei- en fluisterboten, een- en tweepersoons
kano’s, een sloep en een prachtig
schip. Eemweg 4, 3764 DG Soest
06-13749277, www.kleinemelm.nl

IJsbaan Peter’s Baan Soest
Eemweg 2a, 3764 DG Soest,
035-6024154, www.petersbaan.nl
Thermen Soesterberg
Sauna- en welnesscentrum
Frits Koolhovenweg 8, 3769 TR
Soesterberg, 033-4622460
www.thermensoesterberg.nl
Openingstijden: zie website.

Wiegers Ballonvaarten
Peter van den Breemerweg 9,
3768 MP Soest, 035-6030028
www.luchtballonvaart.com

Menroute
De menroute is 37 km lang en doet
naast de Lange en Korte Duinen en
Laag Hees ook de Eempolder aan.
Volg de geel-groene bordjes met
een wagenwiel.
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BIJZONDERE BOERDERIJEN
De historie van het boerenleven in Soest is nog goed te herkennen aan
diverse karakteristieke boerderijen. Enkele daarvan kunt u bezoeken.

18 De Paardenkamp
De Paardenkamp in Soest is een
rusthuis voor oude paarden en
pony’s. Een rusthuis waar de
paarden van hun welverdiende
pensioen kunnen genieten na een
leven van hard werken.
Boerderij Vosseveld, Birkstraat 96,
3768 HL Soest, 035-6016089,
www.paardenkamp.nl
Openingstijden: elke dag van 10.00 16.00 uur. Gratis toegang.
Gesloten op 1e Kerstdag, 1 januari
en Koningsdag.

19 Kaasboerderij De Staelenhoef
Traditioneel Soester boerenbedrijf
sinds 1722. Zelf kaas maken en
verkoop van natuurzuivere zuivel
en aanverwante producten.
Birkstraat 123, 3768 HE Soest,
035-6013781,
www.destaelenhoef.nl
Openingstijden: di t/m vrij van
09.00 - 12.30 uur en van
13.30 - 18.00 uur, za van
8.30-16.00 uur.

HET GAGELGAT

Boerderij Het Gagelgat
Even terug in de tijd naar het boerenleven van 1900? Met een interactieve rondleiding is er voor jong
en oud altijd iets te beleven op de
eeuwenoude boerderij.
Birkstraat 107, 3768 HD Soest,
035-6025462, www.gagelgat.nl
Openingstijden: elke dag van
10.00 - 16.00 uur. Gratis toegang.
Gesloten op 1e Kerstdag, 1 januari
en Koningsdag.

Het Derde Erf
Biologische bezoekboerderij met
Boerengolf tussen de koeien.
Birkstraat 125, 3768 HE Soest,
035-6090224, www.hetderdeerf.nl
Openingstijden: zie website
of 06-52336343.

DE STAELENHOEF

Boerderij familie Kuijer
Lammetjeskijkdagen voor de hele
familie in het voorjaar.
A.P. Hilhorstweg 5, 3764 MS Soest,
035-6014133,
www.lammetjeskijken.nl
Openingstijden: zie website.
Edelsteenslijperij De Sprong
Gerestaureerde boerderij uit 1714
waarin een edelsteenslijperij is
gevestigd.
Lange Brinkweg 66, 3764 AE Soest,
035-6013042,
edelsteenslijperijdesprong.nl
Openingstijden:
di t/m vrij van 09.00 - 17.30 uur
za van 9.00 - 17.00 uur.
Zon- en feestdagen gesloten.

GAGELGAT/PAARDENKAMP
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Pannenkoekenboerderij
De Smickel
In deze authentiek oud-Hollandse
pannenkoekenboerderij worden al
meer dan 35 jaar heerlijke pannenkoeken gebakken. ‘s Zomers is het
sfeervolle terras geopend.
Lange Brinkweg 26, 3764 AD Soest,
035-6016527, www.smickel.nl
Openingstijden:
ma t/m zo van 12.00 - 20.00 uur.
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LEUK VOOR KINDEREN
Met een schepje en een emmertje kom je in de Soester Duinen al een
heel eind voor de allerkleinsten. En bomen klimmen is natuurlijk ook
fantastisch of spoorzoeken in het bos. In Soest is er van alles te beleven
voor kinderen, van kabouterpad tot museum. Dus ga er gezellig op uit!
Zwembad/Sportboulevard De Engh
Sportboulevard De Engh heeft sport-, zwem- en recreatiemogelijkheden,
binnen en buiten. Het zwemgedeelte bestaat uit een speels recreatiebad
met een stroomversnelling, waterspuiters, een 40 meter lange glijbaan en
een zonnige serre met ligstoelen. De peuters en kleuters hebben binnen
twee aparte badjes. Vanuit de serre hebben bezoekers zicht op het buitengedeelte met een ruime ligweide, een peuter-/kleuterbad, een waterspeel-en-doe-plaats en een beachvolleybalveld. Het binnengedeelte
bestaat uit drie zwembaden, een sauna, twee zonnestudio’s, een sporthal, uitgebreide horeca en een geheel nieuw fitness centrum.
Dalweg 181, 3762 AW Soest, 035-6027363, www.optisport.nl/engh
Openingstijden: zie website.
Kindervoorstellingen theater
’s Zomers vinden in openluchttheater Cabrio kindervoorstellingen plaats.
Raadpleeg voor actuele voorstellingen www.cabriosoest.nl
In Theater Idea vinden het gehele jaar voorstellingen voor kinderen
plaats. Zie www.ideasoest.nl.
Een keer per maand wordt er bij
Artishock Cultureel Podium Soest
een kinderfilm vertoond. Kijk op
www.artishock-soest.nl voor de
geplande films.

De Paardenkamp
De Paardenkamp in Soest is een rusthuis voor oude paarden en pony’s.
Hier kunnen ze van hun welverdiende pensioen genieten na een leven
van hard werken. Het enige dat ze nu nog hoeven te doen is lekker lopen
in de wei, een wortel aanpakken van een bezoeker en genieten van de
rust en de verzorging. Iedereen is welkom voor een bezoek (met of zonder
speurtocht) en een rondleiding (toegang gratis).
Boerderij Vosseveld, Birkstraat 96, 3768 HL Soest,
035-6016089, www.paardenkamp.nl
Openingstijden: elke dag van 10.00 - 16.00 uur
(Nieuwjaarsdag, Koningsdag en 1e Kerstdag gesloten).
Lammetjes kijken
In het voorjaar worden op de boerderij van de familie Kuijer lammetjesdagen gehouden. Kinderen kunnen met hun (groot-)ouders de lammetjes
aaien en knuffelen. Het is een prachtige gelegenheid om in contact te
komen met dieren. Tevens kun je een huifkartocht maken, is er een
springkussen en zijn er knuffeldieren van Roel Voskuilen.
De entree bedraagt € 5,00 incl. een drankje en iets lekkers.
Kinderen onder de 3 jaar hebben gratis toegang.
Familie Kuijer, A.P. Hilhorstweg 5, 3764 MS Soest, 035-6014133,
www.lammetjeskijken.nl

20 Veenweide, kinderboerderij en duurzaam educatief centrum
Op Veenweide, kinderboerderij en duurzaam educatief centrum, van
Stichting Balans, zijn alle kinderen tot en met 12 jaar en hun ouders of
begeleiders welkom om van dichtbij kennis te maken met grote en kleine
dieren. Naast het aaibare dierenbestand is er ook een uitdagende speeltuin en een ‘Proeftuin’. Ook zijn er regelmatig educatieve dagen met een
thema.
Meer informatie: Veenweide, Vedelaarpad 53, 3766 CM Soest, 035-6099255,
www.stichtingbalans.nl/kinderboerderij
Openingstijden: zie website.
PAARDENKAMP
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Boerderij het Gagelgat
Bij deze boerderij uit 1900 is voor kinderen in de basisschoolleeftijd
een interactieve verhalenroute te volgen.
Birkstraat 107, 3768 HD Soest, 035-6025462, www.gagelgat.nl
Openingstijden: elke dag van 10.00 - 16.00 uur (gratis toegang).
Gesloten op 1e Kerstdag en Koningsdag.

21 Kabouterpad
Op ’t Hoogt kun je ook een Kabouterpad lopen.Bij het kabouterhuisje
van Restaurant ‘t Hoogt kan je een knapzak kopen met een kaboutermuts
en een routebeschrijving om alle kabouters in ons kabouterbos te
vinden. Gemeente Soest stelt het natuurgebied beschikbaar voor het
Kabouterpad.
Van Weerden Poelmanweg 220, 3768 MN Soesterberg, 0346-351509,
www.restaurant-thoogt.nl Openingstijden: zie website.
Bowling- en Partycentrum Overhees
Overhees beschikt over zes bowlingbanen, waarbij de score volledig computergestuurd is. Voor kinderen wordt de baan voorzien van ‘bumpers’.
Bij de bowlingbanen zijn gezellige zitjes waar iedereen onder het genot
van een drankje en een hapje nog wat kan napraten. Vanaf vijf kinderen is
een kinderarrangement mogelijk op dinsdag- tot en met zondagmiddag.
Willaertstraat 4 , 3766 CP Soest, 035-5239330, bowlingoverhees.nl.
Openingstijden: zie website.
Kaasboerderij De Staelenhoef
Zelf kaas maken tijdens je kinderfeestje.
Birkstraat 123, 3768 HE Soest, 035-6013781, www.destaelenhoef.nl
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WINKELEN
Winkellocaties
Doordat Soest een lintdorp is zijn er diverse winkellocaties.
De belangrijkste winkellocatie is Winkelgebied van Weedestraat met
bijna 15.000 m2 winkeloppervlakte. Informatie: www.vanweedestraat.nl
Andere winkellocaties zijn:
• Winkelcentrum Soest-Zuid Informatie: www.soestzuid.com
• Winkelcentrum Overhees
• Winkelcentrum Smitshof
• Koninginnelaan
• Winkelhart van Soesterberg

22

Meubelboulevards
U vindt meubelboulevards aan de Birkstraat in Soest (Lifestyle Passage)
en bij wooncenter Soesterberg aan de Amersfoortsestraat in Soesterberg.
Verder vindt u her en der verspreid over Soest nog enkele bijzondere speciaalzaken.
Weekmarkt
Er zijn twee weekmarkten:
• woensdagochtend in de Rademakerstraat in Soesterberg
• donderdagochtend in de Van Weedestraat in Soest
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Middelmanwonen
helemaal thuis

FAUTEUIL TIMEOUT
In leder vanaf 1.688,-

1519,ACTIE

Openingstijden en bereikbaarheid
De openingstijden van de specifieke winkels wijken soms af van de
reguliere openingstijden. Raadpleeg de websites.
Soest en Soesterberg hebben op
vrijdagavond koopavond.
Enkele supermarkten zijn zondags
geopend.

Parkeren is gratis met
de blauwe parkeerschijf!

10%
korting

HOCKER vanaf 435,- nu 391,-

ELKE
ZONDAG
OPEN
VAN 12.00 -17.00

Birkstraat 99, Soest - Tel. 035 - 6011004 - middelmanwonen.nl
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ETEN EN DRINKEN

Lekker op een terras? Een ijsje, koffie of uitgebreid tafelen? Het kan
allemaal in Soest en Soesterberg! Van een degelijke Hollandse maaltijd
tot een exotische rijsttafel, van een sappige biefstuk tot een Turkse pizza
en van een patatje oorlog tot haute cuisine, u vindt het allemaal!
In het grote aantal eetgelegenheden dat Soest en Soesterberg rijk is,
worden naast de Franse, Italiaanse, Griekse en Chinese keuken ook
typisch Soester- en streekgerechten geserveerd.
Natuurlijk zijn er diverse bruine cafés met hun authentieke interieurs,
waar u onder het genot van een goed glas bier altijd gezellige mensen
kunt ontmoeten.
Er zijn verschillende terrassen waar u tijdens de lunch of het diner heerlijk
kunt genieten van de zon, de gezelligheid en een leuk uitzicht.
Kortom: in Soest en Soesterberg zijn er heel veel mogelijkheden om u op
het gebied van eten en drinken te laten verrassen. Tot ziens in de Soester
en Soesterbergse horeca!

RESTAURANTS

Charlie’s 33
Soesterbergsestraat 61,
3768 EB Soest, 035-6033097,
www.charlies33.nl

Aziatisch restaurant Tong Fong
(Chinees/Indisch/Japans),
‘All you can eat’, Torenstraat 20,
3764 CM Soest, 035-6015967,
www.tongfongsoest.nl

DLC Café
Het oude stationsgebouw
vanstation Soestdijk.
Spoorstraat 1, 3761 AJ Soest
088 - 0001511, www.dlccafe.nl

Bar-Grill & Restaurant ’t Luykje
Steenhoffstraat 47, 3764 BJ Soest,
035-6018252, www.luykje.nl

Eethuis De Stoeterij
Amersfoortsestraat 91 a, 3769 AH
Soesterberg, 033-4633175,
www.eethuisdestoeterij.nl

Bowling- en Partycentrum
Overhees
Willaertstraat 49, 3766 CP Soest,
035-5239330,
www.bowlingoverhees.nl

Eethuys ’t Plukje
Kerkstraat 59, 3764 CS Soest,
035-6024178, www.plukje.nl
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24 Eetvilla Van den Brink
Soesterbergsestraat 122, 3768 EL
Soest, 035-6012706,
www.eetvilla.nl

Nostalgia
(Grieks) Soesterbergsestraat 50
3768 EJ Soest, 035-6030776
www.restaurant-nostalgia.nl

Egyptische Grillroom Ramses
(grill), Rademakerstraat 8-10,
3769 BD Soesterberg,
0346-354054
www.ramsessoesterberg.nl

27 Pannenkoekenboerderij
De Smickel
Lange Brinkweg 26, 3764 AD Soest,
035-6016527, www.smickel.nl

28 Proef
Burgemeester Grothestraat 6a,
3761 CM Soest, 035-6940593,
www.proef-soest.nl

El Argentino
(Argentijns), Burgemeester
Grothestraat 16, 3761 CM Soest,
035-6028744, www.elargentino.nl

29 Restaurant ‘t Hoogt
Van Weerden Poelmanweg 220,
3768 MN Soesterberg,
0346-351509,
www.restaurant-thoogt.nl

25 Grand Café De Lindenhof
Van Weedestraat 131,
3761 CD Soest, 035-7400074,
www.grandcafedelindenhof.nl

26 Grand Café Soestdijk
Vredehofstraat 6, 3761 HB Soest,
035-6012727,
www.grandcafesoestdijk.nl

Restaurant ‘t Spiehuis
Biltseweg 45-47, 3763 LD Soest,
035-6668236, www.hetspiehuis.nl
Restaurant De Bauers
Burgemeester Grothestraat 55,
3761 CL Soest, 035-6012516,
www.bauers.nl

Grillroom De Droom
Steenhoffstraat 55, 3764 BJ Soest,
035-6016711,
www.dedroomsoest.nl

Restaurant China
(Chinees/Indisch/Japans),
Burgemeester Grothestraat 38,
3761 CN Soest, 035-6014155,
www.chinasoest.nl

Grillroom Toetanchamon
Dillenburglaan 16, 3761 JA Soest,
035-6016530
www.toetanchamon-soest.nl

30 Restaurant De Korte Duinen
Birkstraat 108, 3768 HL Soest,
035-6013720,
www.dekorteduinen.nl

Hong Kong Garden
(Chinees/Kantonees)
Wiardi Beckmanstraat 479,
3762 GP Soest, 035-6010101
www.hongkongsoest.nl

31 Restaurant De Soester Duinen
Soesterbergsestraat 188,
3768 MD Soest, 035-6036010,
www.soesterduinen.nl

Il Sogno Ristorante Italiano
Steenhoffstraat 57, 3764 BJ Soest,
035-6021044,
www.ilsognoristoranteitaliano.nl

Restaurant Middellandse Zee
(mediterraans), Steenhoffstraat 45,
3764 BJ Soest, 035-5885688
www.restaurantmiddellandsezee.nl

MEAT Tapas & Steak
(Spaans) Steenhoffstraat 59,
3764 BJ Soest, 035-6032848,
www.meattapas.nl
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32 Sabrosa Kitchen | Bar
Soesterbergsestraat 43a,
3768 EB Soest, 035-2057215,
www.sabrosasoest.nl

Stazione Pazzo
(Italiaans) De Beaufortlaan 1,
3768 MJ Soest, 035-2031324
www.stazionepazzo.nl

Sushi Café
Burgemeester Grothestraat 14,
3761 CM Soest, 035-6010400
www.sushicafesoest.nl

Shoarma & Pizza Alanya
(Turks), Soesterbergsestraat 20,
3768 EJ Soest, 035-6027225,
www.shoarmapizzaalanyasoest.nl

The Oriental Swan
(Kantonees/Thais/Szechuaans)
Rademakerstraat 2, 3769 BD
Soesterberg, 0346-351423,
www.orientalswan.nl

Toko Anak Jakarta
Zuidpromenade 10,
3768 EM Soest, 035-7503558,
www.tokoanakjakarta.nl

Shoarma Grillroom De Nijl
Soesterbergsestraat 186,
3768 MD Soest, 035-6022933
www.denijlsoest.nl

Zuyver
Burgemeester Grothestraat 37
3761 CK Soest, 035-7400025
www.zuyversoest.nl

BEZORGEN EN/OF AFHALEN
Domino’s Pizza Soest
Steenhoffstraat 16, 3764 BL Soest,
035-6921783, www.dominos.nl

Cafetaria In den Houten Klomp
Molenstraat 2, 3764 TG Soest,
035-6022967

Grill 2 Go
(Egyptisch/Marokkaans )
Tamboerijn 31, 3766 HA Soest,
035-6313312,
www.grill2gosoest-soest.nl

Naneh
(grillgerechten en pizza),
Buys Ballotlaan 7, 3769 GK
Soesterberg, 0346-330820,
www.nanehsoesterberg.nl

Iku Sushi
Nieuweweg 64A, 3765 GE Soest,
035-5447569, www.ikusushi.nl

Naniwa Sushi Take Away
Laanstraat 46, 3762 KE Soest,
035-6013013, www.naniwa.nl

Indonesisch afhaalcentrum Batavia
FC Kuyperstraat 3, 3761 EG Soest,
035-6020201
www.tokobataviasoest.nl

New York Pizza
Burgemeester Grothestraat 32,
3761 CN Soest, 035-6091515,
www.newyorkpizza.nl

Kim-On
(Chinees/Indonesisch)
Nieuweweg 60, 3765 GE Soest,
035-6024631
www.kimonrestaurant.nl

Pizzeria La Pergola
Tamboerijn 29, 3766 HA Soest,
035-7505554,
www.lapergolasoest.nl

L’Italiano
Burgemeester Grothestraat 36,
3761 CN Soest, 035-5885506,
www.Iitaliano.nl

Sempoerna
(Indonesisch/Javaans),
Beckeringhstraat 53,
3762 EV Soest en
Kerkstraat 44, 3762 EV Soest
035-6010634/ 06-52037230
www.sempoerna.nl
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Banketbakkerij Lex Verkley
Van Weedestraat 76, 3761 CH
Soest, 035-6026142,
www.lexverkley.nl
Vlaai & Zo Soest
Zuidpromenade 7A, 3768 EM Soest
035-6029198, www.supervlaai.nl

SNEL ÉN LEKKER
Brasserie en cafetaria
Lekkerrrr by Soest
Nieuweweg 66, 3765 GE Soest,
035-737046,
www.lekkerrrbysoest.nl

Master of Sushi
Soesterbergsestraat 10,
3768 EH Soest, 035-2033063
www.masterofsushi.nl

HEERLIJKHEDEN

Cafetaria De Rademaker
Rademakerstraat 32, 3769 BE
Soesterberg, 0346-216 373,
www.cafetariaderademaker.nl

Kwalitaria Délifrance
Zuidpromenade 5, 3768 EM Soest,
035-3030012, www.kwalitaria.nl/
zuidpromenade

Eat & Joy Cafetaria Soesterberg
Buys Ballotlaan 5, 3769 GK
Soesterberg, 0346 351 238

Kwalitaria Tamboerijn
Tamboerijn 15, 3766 HA Soest,
035-6013543,
www.kwalitaria.nl/detamboerijn

Eatroom Emek
Van Weedestraat 237, 3761 CD
Soest, 035-6012520,
www.emeksoest.nl

Snackbar De Nieuwerhoek
Nieuwerhoekplein 7,
3761 HD Soest, 035-6016098
www.cafetarianieuwerhoeksoest.nl

Foodmaster Soest
Laanstraat 1, 3762 KA Soest,
035-6030624,
www.soest.foodmaster.nl

Snackbar ’t Pleintje
Zuidpromenade 7, 3768 EM Soest,
035-6024413

Just Jeff Suptostobar
(healty food) Van Weedestraat 90,
3761 CH Soest , 06-22512057,
www.justjeff.nl

Snack La Route
Van Weedestraat 19,
3761 CB Soest, 035-6015389

Kiosk De Lange Duinen
Foekenlaan 25, 3768 BJ Soest
035-6032610
www.kioskdelangeduinen.nl

De Spoorhut
Soesterbergsestraat 188,
3768 MD Soest, 06-83665141,
www.despoorhut.nl
43

SOESTER LEKKERNIJEN
AVONDJE STAPPEN

Soesterknollen
Sinds 2004 wordt de Soesterknol weer op de Soester Eng geteeld. Deze
knol genoot vroeger grote bekendheid vanwege zijn uitmuntende smaak
en is nu weer volop te verkrijgen in Soest!
Voor uitgebreide informatie zie: www.soesterknollen.nl
Verkrijgbaar bij Familie Kuijer, A.P. Hilhorstweg 5, Soest
en molen De Windhond, Molenweg 30, Soest.

Café De Gouden Leeuw
Rademakerstraat 34,
3769 BE Soesterberg, 0346-352523

Café ‘t Hartje
Koninginnelaan 70, 3762 DG Soest,
06-86881165

Café Bar d’Oude Enghe
Middelwijkstraat 2, 3764 CG Soest,
035-6013331,
www.oude-enghe.nl

Café ‘t Puntje
Koninginnelaan 123a,
3762 DC Soest, 06-22344618,
www.cafepuntje.nl

Café Bar
Het Wapen van Soesterberg
Rademakerstraat 4, 3769 BD
Soesterberg, 0346-351306

Café Willem I
Koninginnelaan 27, 3762 DA Soest,
035-6010821

Soesterduintjes
Gezond meergranenbroodje boordevol vruchten en noten, gedecoreerd
met ‘zand’ (griesmeel) en verkrijgbaar in twee varianten: Lange Duintjes
en Korte Duintjes. Deze broodjes hoeven niet belegd te worden en zijn
ideaal als tussendoortje tijdens een wandeling of fietstocht.
Verkrijgbaar bij De Zoete Verleiding, Zuidpromenade 20, Soest.

Proeverij De Kuil
Kerkplein 4, 3764 AW Soest,
035-6019647, www.cafedekuil.nl

Soester Graanjenever en Soester Boerenborrel
De Graanjenever is lekker zacht van smaak, de Boerenborrel is een pittige
borrel.

DIVERSEN

Kruukje Melm
Echte Soester kruidenbitter, getrokken van talrijke natuurzuivere kruiden
volgens oud recept. De kruidenbitter wordt gebotteld in een kruikje (het
kruukje).

Catering Centraal
voor al uw feesten en partijen,
van kleine tot hele grote‼
035-6033333
www.cateringcentraal

Soester Besje
Heerlijke zoete bessenjenever.

33 IJssalon Bemer
Nieuwerhoekplein 6,
3761 HD Soest,
035-6012774,
www.ijssalonbemer.nl

34 De graanjenever, Boerenborrel, Kruukje Melm en Soester Besje zijn
o.a. verkrijgbaar bij Van der Linden, Burgemeester Grothestraat 6, Soest.
Lange Soester
Een langwerpig gespoten soes met daarop greinsuiker,
gevuld met verse slagroom. Heerlijk voor bij de koffie of thee!
Verkrijgbaar bij diverse banketbakkers.

Molenaarskamer
Molenweg 32, 3764 TA
Soest,
06-10735605,
www.molenaarskamer.nl
Theehuis in de Schaapskooi
Het Derde Erf, Birkstraat
125, 3768 HE Soest,
035-6090224,
www.hetderdeerf.nl
Openingstijden: zie website
Restaurant de Orangerie
van Paleis Soestdijk biedt
een ruim aanbod van overheerlijke lekkernijen en
kleine (lunch)gerechten.
www.paleissoestdijk.nl
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Betaalbare, culinaire ontmoetingsplek
voor borrel, lunch en diner
Soesterbergsestraat 122 | 3768 EL Soest | T 035 601 27 06 | dagelijks geopend

eetvilla.nl
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OVERNACHTEN
37 Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten ligt in het midden van het
land op de Utrechtse Heuvelrug. Met een groot eigen bosterrein en
twee historische panden (een klooster en een missiehuis) durven wij
onszelf een bijzondere locatie te noemen. Een bijzondere, wereldse,
accommodatie die u even ‘van de wereld’ laat zijn, ook in ons restaurant
Proeflokaal De Wereld.
Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg, 0346-351755
info@kontaktderkontinenten.nl, www.kontaktderkontinenten.nl

BUNGALOWPARKEN/CAMPINGS
Soest kent tal van prima adressen om een heerlijk weekend, midweek of
langer door te brengen. Zo kunt u de keuze maken voor een luxe overnachting, verblijven in een van de bosrijke bungalowparken of campings
en zelfs bed & breakfast op de boerderij behoren tot de mogelijkheden.
U zult altijd lekker slapen in Soest! De lucht van de dennen is magisch!

HOTELS
35 Hilton Royal Parc Soestduinen
Geniet van een heerlijk verwenweekend bij Hilton Royal Parc Soestduinen.
Het hotel beschikt over ruime hotelkamers met balkon. Hilton Royal Parc
Soestduinen, met naastgelegen 9-hole golfbaan, heeft een binnenzwembad, fitnessfaciliteiten, een Turks stoombad, sauna en tennisbaan. U kunt
in de Health Club ook een massage of schoonheidsbehandeling boeken.
Het hotel ligt op slechts 15 minuten van Amersfoort en 16 km van het
centrum van Utrecht. U bent welkom voor lunch, high tea en diner bij
Restaurant Royal Parc.
Van Weerden Poelmanweg 4-6, 3768 MN Soestduinen, 035-6038383,
www.hilton.com
36 Stayokay Soest
In Stayokay Soest ontmoet je elkaar in een gezellige sfeer, aan de bar,
in het restaurant, aan de leestafel. Stayokay Soest beschikt over verschillende sport- en speelvelden, een picknickplek en een kampvuurplaats.
Het hostel heeft het ‘Europees Ecolabel, het keurmerk voor milieuvriendelijke recreatiebedrijven.
Bosstraat 16, 3766 AG Soest, 035-6012296, www.stayokay.com
Fletcher Hotel Restaurant Het Witte Huis
Fletcher Hotel Het Witte Huis (4 sterren) is de perfecte bestemming voor
natuurliefhebbers. De omgeving biedt talloze fiets- en wandelroutes.
Het hotel beschikt over 42 comfortabele kamers, een restaurant en een
bar. Op zonnige dagen relaxt u op het terras. Ook bieden wij de mogelijkheid tot het huren van fietsen en elektrische fietsen.
Birkstraat 138, 3768 HN Soest, 033-4328255,
www.fletcherhotelhetwittehuis.nl
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38 Allurepark ’t Eekhoornnest
De bungalows en vakantieappartementen van ‘t Eekhoornnest bieden
het comfort van een vakantiehuis. De recreatiebungalows zijn volledig
ingericht, hebben verscheidene slaapkamers en zijn voorzien van internetaansluiting, televisie, telefoon, magnetron en CV. Een aantal bungalows
op dit park heeft een open haard, vaatwasser, wasmachine, droger,
jacuzzi en LCD TV. Op bungalowpark ‘t Eekhoornnest zijn animatie en
een fijne speeltuin voor de kinderen aanwezig.
Birkstraat 118b, 3768 HL Soest, 035-6095411, www.eekhoornnest.nl

39 Duynparc Soest
Duynparc Soest is een vakantiepark met camping waar u op hoog niveau
kunt recreëren: de Soester Duinen als achtertuin, om de hoek het Bosbad
en het Nationaal Militair Museum op 6 km afstand.
Het campinggedeelte beschikt over camperplaatsen en 50 comfortplaatsen met ieder een eigen stroom-, water-, en elektravoorziening en
TV-aansluiting. Daarnaast zijn er diverse comfortplaatsen met privé
sanitair, trekkershutten en luxe accommodaties!
Duynparc Soest heeft ook een gezellig restaurant: ‘Het Duynhuys’! Hier
kunt u aangenaam bij de openhaard chillen, een lekkere maaltijd nuttigen
of gezellig op het terras van uw drankje genieten.
Birkstraat 132, 3768 HM Soest, 033-2030130, www.duynparcsoest.nl

CONFERENTIEHOTEL KONTAKT DER KONTINENTEN
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Buitenplaats De Eerste Aanleg
Verhuur van diverse comfortabele chalets.
De Zoom 7, 3766 LR Soest, 035-6037732, buitenplaatsdeeersteaanleg.nl
Camping en Chaletpark ‘t Monnickenbosch
Op deze camping zijn alle moderne voorzieningen aanwezig in het zeer
verzorgde en schone verwarmde sanitairgebouw. U kunt ook een huisje
of chalet huren. ‘t Monnikenbosch beschikt over een fijn zwembad voor
jong en oud, omringd door ligstoelen en parasols. Voor de kinderen is er
vlakbij ook een speeltuintje aanwezig, met verschillende speeltoestellen.
Voor wie een balletje wil slaan is er een tennisbaan beschikbaar en jeu de
boules behoort ook tot de mogelijkheden. Bovendien kunt u bij camping
‘t Monnikenbosch fietsen huren.
Birkstraat 150, 3768 HP Soest, 033-4656216, www.campingsoest.nl
Recreatiepark Het Bossch
Ecologisch gebouwde vakantiewoningen. Binnenkort ook enkele kleine
trekkersplekken voor bijvoorbeeld fietsers.
Soesterbergsestraat 133, 3768 MB Soest, 035-6013108,
www.hetbossch.nl
Het Jachthuis Residence
Zowel voor de ‘rustzoeker’ als voor de ‘actieveling’. Een uitvalsbasis voor
avontuurlijke fiets- en wandeltochten in de bosrijke omgeving.
Amersfoortsestraat 126b, 3769 AN Soesterberg, 033-4619369,
www.bugalowparkhetjachthuis.nl
Camping De Birk (naturistenvereniging)
Naturistencamping De Birk biedt u naturistische recreatie in een veilige
omgeving, gezelligheid en sociale contacten en een prachtig ingericht
naturistenterrein. NFN-lidmaatschap verplicht.
Birkstraat 126a, 3768 HM Soest, 035-4655044, www.debirk.nl
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BED & BREAKFAST
Bed & Breakfast De Melm
Twee kamers in een voormalige boerderij op de begane grond.
Grote Melmweg 33, 3764 AZ Soest, 035-6014541 / 06-51161871
www.bedenbreakfastdemelm.nl
Mevrouw R. Slot
Een appartement voor twee personen met eigen keuken en badkamer.
Birkstraat 116a, 3768 HL Soest, 035-6012074, famslotr@gmail.com
Bed & Breakfast Soestduinen
Luxe tweekamerappartement aan de rand van de Soester duinen.
Van Lyndenlaan 2A, 3768 MG Soest, 035-6017725.
www.bb-soestduinen.nl
Bed & Breakfast ‘Soest te Paard’
Verhuur chalet en mogelijkheid om eigen paard mee te nemen.
Insingerstraat 64, 3766 MC Soest, 06-41320206, www.soesttepaard.nl
B&B Hadassa
Een welkome pleisterplaats.
Steenhoffstraat 11b, 3764 BH Soest, 035-6017443/06-17226090,
info via boekingssites
Studio DailyKaat
In de historische Kerkebuurt: luxe, rustige, gezellige studio met veel
privacy. Eigen terrasje, stoomcabine en gratis fietsen. Op loopafstand
van winkelcentrum en station. Kerkstraat 47, 3764 CS Soest,
06-20158601, www.dailykaat.nl
Bed & Breakfast Zonnegloren
Diverse slaapkamers beschikbaar in villa uit 1925, maximaal voor
4 personen. Soesterbergsestraat 127, 3768 MB Soest, 035-5238900,
https://zonnegloren.wordpress.com
B&B Paleis om de Hoek
Een appartement rustig gelegen in Soest met Wifi en een terras in de tuin.
Dorresteinweg 74, 3763 LL Soest, info via boekingssites
Join &Enjoy accommodation
Biedt huisdiervriendelijke accommodatie met een terras, op 6 km van
het Dierenpark Amersfoort. Clauslaan 28, 3761 CZ Soest, 06-59073432,
info via boekingssites
Excellent 21
2-Kamer appartement met een tuin, op ongeveer 500 m van het Nationaal
Militair Museum. Professor Lorentzlaan 21, 3769 GA Soesterberg,
06-43877597, info via boekingssites
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RONDOM SOEST
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
Goede argumenten om als dagtoerist of watersporter deze voormalige
vissersplaats te bezoeken zijn onder meer de historische botters en de
werf, het visserij- en klederdrachtmuseum, de Eemlandhoeve en museum
‘t Vurhuus. Tevens is het mogelijk de oude visafslag te bezoeken. Bekende
evenementen zijn de Spakenburgse Dagen, de Visserijdag en de Boerenen Beestenboel. Ook de idyllische zaterdagmarkt in en rondom het oude
centrum staat hoog aangeschreven.
www.vvvspakenburg.nl

BAARN
Baarns Bosbad ‘De Vuursche’
Het bosbad is geopend van half mei tot eind augustus.
Voor openingsijden van zwembad en midgetgolfbaan: zie website.
Bosbadlaan 4, 3744 KD Baarn, 035-5412214,
www.bosbaddevuursche.nl

Naast al het moois dat Soest te bieden heeft is ook in de nabije omgeving
genoeg te beleven en te ontdekken. Verblijft u meer dagen in Soest dan
biedt het buitengebied meer dan voldoende mogelijkheden om erop uit
te trekken. Bezoek een museum in Utrecht, ga met de kinderen naar
Dierenpark Amersfoort of maak een prachtige fietstocht langs de vele
landgoederen en kastelen.
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ligt tussen Driebergen en Rhenen.
U kunt er heerlijk wandelen en fietsen over de stuwwal, door heideterreinen, langs kastelen en landgoederen, in de uiterwaarden en het bos.
www.nationaalpark-utrechtseheuvelrug.nl

AMERSFOORT EN UTRECHT
De prachtige historische binnensteden van Amersfoort en Utrecht zijn
een bezoek meer dan waard. Strijk neer op een van de vele terrassen aan
de grachten. Bezoek een museum of wandel door de gezellige winkelstraten. Natuurlijk mag ook een beklimming van de Domtoren in Utrecht niet
ontbreken. www.vvvamersfoort.nl en www.bezoek-utrecht.nl
Dierenpark Amersfoort
Gaat u naar Dierenpark Amersfoort dan beleeft u een dag vol dieren en
avontuur. U hoort, ziet en voelt van alles tijdens uw bezoek.
Barchman Wuytierslaan 224, 3819 AC Amersfoort, 033-4227100
www.dierenparkamersfoort.nl
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Kasteel Groeneveld
Maak een fietstocht over de Utrechtse Heuvelrug en ontdek het rijke cultuurhistorische verleden. Zoals bijvoorbeeld Kasteel Groeneveld in Baarn.
Het geldt als een van de mooiste voorbeelden van een landhuis in rococostijl. Kasteel, binnentuin en park zijn een bezoek waard. In het Grand Café
is het gezellig lunchen of borrelen.
Groeneveld 2, 3744 ML Baarn, 035-5420446
www.kasteelgroeneveld.nl

LAGE VUURSCHE
Lage Vuursche beschikt over 1170 ha aaneengesloten bos waar u heerlijk
kunt wandelen. Een kort rondje, verschillende uitgezette wandelroutes
van ca. 5 kilometer of op doortocht op het Trekvogelpad: voor iedereen
wat wils. Verscholen in het groen, maar met een vorstelijk toegangshek,
ligt kasteel Drakensteyn. Een vorstelijk, achthoekig gebouw en sinds
1959 privé bezit van Prinses Beatrix. Het kasteel is niet toegankelijk voor
publiek. Lage Vuursche staat bekend om zijn pannenkoeken.
www.lagevuursche.com
De Midgetgolftuinen Lage Vuursche
De prachtige, karaktervolle en zorgvuldig onderhouden tuinen tellen
maar liefst 3 midgetgolfbanen met elk 18 holes, waarin het buitengewoon aangenaam toeven is. Ideaal voor een heerlijk dagje uit.
Karnemelksweg 3, 3749 AH Lage Vuursche, 035-6668212,
www.midgetgolftuinen.nl
Klimbos Gooi Eemland
Het Klimbos in Lage Vuursche is een unieke en enerverende beleving
voor jong en oud! Er zijn zeven verschillende klimroutes in diverse
moeilijkheidsgraden. Instructie vooraf is inbegrepen.
Hooge Vuurscheweg 9, 3749 AB Lage Vuursche, 088-5546636.
www.klimbos.nl
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WELKOM OP DE HEUVELRUG
Ben je een echte geschiedenisliefhebber? Ook dan biedt de Heuvelrug
voldoende inspiratie voor een dagje uit. Van de Franse tijd tot de Tweede
Wereldoorlog, op de Heuvelrug is geschiedenis geschreven. Ontdek er
alles over bij de Pyramide van Austerlitz in Woudenberg en het Nationaal
Militair Museum in Soest. Maar ook over de Grebbeberg met imposant
Militair Ereveld in Rhenen en het Grebbelinie Bezoekerscentrum in
Renswoude.
Daarnaast is de Heuvelrug uitermate geschikt voor fietstochten. Kom
opladen op de Heuvelrug, dé fietsregio waar je energie van krijgt! Of je
nu een ontspannende, recreatieve of ronduit sportieve fietstocht zoekt,
de Heuvelrug heeft het allemaal: talloze routes en steile klimmetjes
maken de regio ook voor mountainbikers en wielrenners geliefd.
KASTEEL RENSWOUDE

Als een oase van rust net buiten de Randstad vind je tussen Utrecht en
Amersfoort de Utrechtse Heuvelrug met zijn prachtige natuur, talloze
landgoederen en levendige steden en dorpen. Wandel of fiets door het
Nationaal Park met haar heuvelachtige bossen, uiterwaarden en heideterreinen langs indrukwekkende kastelen en buitenplaatsen. Beleef één
van de vele evenementen of attracties en laat je culinair verwennen in
één van de leuke restaurants. Welkom op de Utrechtse Heuvelrug!

Maar ook shoppen in winkelstad Veenendaal, de reuzenpanda’s bezoeken
in Dierenpark Ouwehands in Rhenen, of ontspannen in Thermen Soesterberg, bourgondisch genieten of één van de vele evenementen
beleven.
Op de Utrechtse Heuvelrug en
in de Gelderse Vallei vindt u
tientallen vakantieparken en hotels!

Bezienswaardigheden
Op de Heuvelrug zijn veel bezienswaardigheden te vinden. Zo nodigen
de schitterende natuurgebieden uit voor een wandeling over onverharde
wegen en bospaden, langs landgoederen en door levendige dorpjes en
stadjes. Bovendien vind je op de Heuvelrug talloze unieke kastelen en
landgoederen, zoals het statige Paleis Soestdijk, het sprookjesachtige
Kasteel Amerongen, Museum Huis Doorn en het chique Slot Zeist.

PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ

NMM IN SOESTERBERG
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HANDIGE INFO

In levensbedreigende situaties

In niet levensbedreigende situaties
• Brandweer: 030-2892714
• Politie (lokaal tarief):
0900-8844
• Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000

Apotheken
• Benu Apotheek Soest,
Driftje 4a, 3768 ER Soest,
035-6012497

Ziekenhuizen
• Meander Medisch Centrum,
Maatweg 3,
3813 TZ Amersfoort,
033-8505050,
www.meandermc.nl

•

Benu Apotheek Soestdijk,
Van Weedestraat 183,
3761 CD Soest, 035-6012487

•

Benu Apotheek Overhees
Tamboerijn 35, 3766 HA Soest,
035-6025073

Voor openingstijden van alle Benu
apotheken: www.benuapotheek.nl

Diakonessenhuis Zeist,
Prof. Lorentzlaan 76, (navigatie:
Jagersingel 3, 3707 HL Zeist,
088-2505000,
www.diakonessenhuis.nl

•

Huisartsenposten
• Huisartsenpost Amersfoort,
Maatweg 3,
3813 TZ Amersfoort,
033-8505050

•

•

•

Huisartsenpost Zeist
(Soesterberg), 0900-4301430

Huisartsen
• Huisartsen in Soest,
zie www.huisartsensoest.nl
Dierenambulance
06-53860600

Apotheek Soesterberg,
Rademakerstraat 25,
3769 BB Soesterberg,
0346-334000
Openingstijden:
www.apotheeksoesterberg.nl
Apotheek Wolverlei,
Weegbreestraat 5,
3765 XX Soest,
035-6019646
Openingstijden:
www.apotheekwolverlei.nl

Ambulance, brandweer en politie: 112
Postkantoren
PostNL Business Point
Nijverheidsweg 24-A,
3762 EP Soest
• PostNL Postkantoor
Zuidpromenade 6,
3768 EM Soest
• PostNL Postkantoor
Rademakerstraat 101,
3769 LA Soesterberg

Taxi’s
Taxi Eemland, 035-6030300

•

VVV-Punten
Grand Café De Lindenhof,
Van Weedestraat 131,
3761 CD Soest
Beschikt over:
• Actueel foldermateriaal over
Soest, de Utrechtse Heuvelrug
en de regio
• Fiets- en wandelroutes
• Compleet assortiment
VVV-cadeaubonnen
• Gratis WiFi
• Oplaadpunt voor elektrische
fietsen

•

Bereikbaarheid
met de auto
Soest ligt zeer centraal in Nederland en is uitstekend bereikbaar.
Rijdt u op de A1 dan neemt u afrit
10 (Soest). Vanaf de A28 neemt u
afrit 4 (Soest, Soesterberg). U volgt
de borden Soest. Parkeren in Soest
is gratis met de blauwe parkeerschijf.

Voor actueel foldermateriaal kunt
u ook terecht bij de volgende
VVV-informatiepunten:

Openbaar vervoer
Soest heeft maar liefst drie (!)
NS-stations: Soest-Zuid, Soest en
Soestdijk. Per trein is de bereikbaarheid dus optimaal te noemen!
Bezoekt u Soest om te winkelen
stap dan uit op station Soestdijk.
Ook is er zowel in Soest-Zuid als in
Soest-Noord een busstation, van
waar bussen in alle windrichtingen
vertrekken. Er zijn directe verbindingen naar Utrecht, Baarn,
Amersfoort en Hilversum.
www.9292ov.nl, 0900-9292

•
•
•
•
•
•
•

OV-fietsen
Op Soest-Zuid en Soestdijk.
U vindt de OV-fietskluizen in de
fietsenstalling langs het perron.
www.ovfiets.nl

•
•

40 Fietsverhuur
Jacco de Bruin, Gallenkamp
Pelsweg 1, 3768 HT Soest,
035-6012857,
www.jaccodebruin.nl
Verhuur van dames- en herenfietsen, kinderfietsen en ATB/mountainbikes (geldig legitimatiebewijs
verplicht).
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In Soest
Allurepark Het Eekhoornnest
Birkstraat 118b
Duynparc Soest
Birkstraat 132
Grand Café Soestdijk
Vredehofstraat 6
Jacco de Bruin
Gallenkamp Pelsweg 1
Museum Soest
Steenhoffstraat 46
Restaurant ’t Hoogt
Van Weerden Poelmanweg 220
StayOkay Soest
Bosstraat 16
En in Soesterberg
Cornershop Soesterberg,
Rademakerstraat 21
Nationaal Militair Museum
Verlengde Paltzerweg 1

Meer informatie
Informatie over de vele toeristische
mogelijkheden met adressen, tips
en achtergrondinformatie kunt u
vinden op:

WWW.UITINSOEST.NL
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XPLORE
Ontdek in deze ruimte zelf
hoe het werkt! Vlieg in een
F-16 simulator, bestuur een
pantservoertuig, of maak
virtueel buskruit

LEEF JE UIT!
Het meest uitdagende dagje weg beleef je bij het
Nationaal Militair Museum! Hier komen aangrijpende
verhalen tot leven en leer je alles over de wereld van
militairen. Het NMM heeft de grootste collectie tanks
en vliegtuigen van Nederland. Stuk voor stuk unieke
exemplaren met een bijzonder verhaal. Daarnaast
valt er genoeg zelf te ontdekken en te doen.
Kijk voor meer informatie en de actuele
programmering op NMM.nl

