12 km

Groene Wissels

Nr 76

Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Soest: Korte en Lange duinen

Al vrij vlot nadat u de trein bent uitgestapt wandelt u tussen hoog gelegen akkers, langs een molen en een
grafheuvel over de Soester Eng. Daarna kuiert u door park en bossen naar de Lange Duinen, een prachtig
stuifzandgebied waar u zonder paden (maar met goede instructies) dwars over het stuifzand wandelt om deze
miniwoestijn even te ervaren. Daarna door de bossen en langs de Korte Duinen naar de rand van Soest waar u
buitenom en langs landelijk gebied naar het station wandelt. Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

4. Aan het einde drukke weg oversteken
en op het fietspad LA. Na een paar honderd meter, voor huisnr 95 (Birkstaete)
RA (Van Lenneplaan) en loop deze
bochtige weg van een kleine km uit. Aan
het einde RA (Ferd. Huycklaan) en loop
deze weg langs de landelijke rand van
Soest van een kleine kilometer ook helemaal uit, dus steeds langs die weilanden
rechts van u blijven. Aan het einde LA
(P. van den Breemerweg), voor de kerk
RA (Kerkstraat), met het linker bochtje
mee, de drukke weg oversteken en dan
schuin naar links de stationsweg in…

3. Aan het einde daarvan RA (fietspad) en
kort daarna
passeert u
links van u
de Korte
Duinen en
een picknickbank. Blijf nu
dit fietspad,
een afslag
naar rechts
negerend,
ruim 1km
volgen (na
een paar
bochtjes kunt
u over een
rechts geleUw ervaring met deze wandeling middels
gen half vereen reactie op wandelzoekpagina.nl of
harde weg
een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl
wandelen).
wordt bijzonder op prijs gesteld!
Op de Tkruising van
fietspaden,
bij Ap20674
LA over het
fietspad. Let
op!, na een
paar bochtjes, op de
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2. Sta daar even stil en lees het volgende aandachtig; u gaat nu een paar honderd meter over het stuifzand, hier zijn
geen paden dus volg de instructies
nauwkeurig op! Recht voor u, aan de
overkant van een dal met een gras / heidestrook, ziet u honderd meter verderop
een hoge vlakke stuifduinrand. Loop
daar naar toe en vanaf het hoogste punt
nog 10m RD tot u een vrij zicht naar
rechts heeft. Haaks naar rechts ziet u
dan een breed stuifzanddal. Loop, een
beetje in het midden blijvend, naar het
dieptepunt daarvan. Daar, in uw looprichting rechtdoor kijkend ziet u 2 berkengroepjes op zandbulten. Loop stij-

kruising met een zandbaan RA; paaltje
oranje kop (en volg nu over het stuifzand
deze paaltjes). Na het volgende paaltje
steekt u schuin naar links een zandbaan
over naar een paaltje aan de rand van
het bos. U passeert daarbij rechts van u
een infopaneeltje. In het bos rechtdoor,
nog een paar oranje paaltjes volgen; u
loopt daarmee verderop strak langs een
hek (rechts van u) en gaat dan een heuveltje op. Blijf dit slingerende “heuvelige”
paadje volgen, dus nergens afslaan.
Onderweg passeert u rechts van u een
weiland en akker. Daarna op een kleine
Y rechts aanhouden. 10m na het infopaneel over Houtwallen, nog 5m vóór het
fietspad een beetje scherp RA; een lange bomenrijke landweg, eerst door bos
en daarna tussen akkers en weilanden.
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1. Vanaf de uitgang LA (Stationsweg).
Aan het einde LA (Kerkstraat, links vd
weg lopen) en na 50m weer LA (Gouden
Ploeg). De onbewaakte overweg voorzichtig oversteken en dan RD de Soester
Eng op. Aan het einde RA (klinkerwegje)
en kort daarna, na het huisje scherp LA
(Kolonieweg). Links passeert u een molen en daarna op een kruising RA (zandweg, Enghenbergsteeg). Direct na een
rechterbochtje passeert u rechts van u
een kleine grafheuvel. Let op!, 100m
daarna LA, over een graspad met links
een akker en rechts smalle weilanden.
Loop dit zigzaggend helemaal uit. Aan
het einde LA (Nieuwe Weg, rechts van
de weg lopen!). Op de T-kruising de Koningsweg RD oversteken, trapje af en
voor de vijver RA en verderop over een
pad langs een haag. Aan het einde RD
(Egeltjespad) en aan het einde daarvan
RD (smal bospad). Na 10m op een vage
kruising RD, daarna een beetje schuin
naar links tussen de speeltoestellen door
naar de parkeerplaats van het Stayokay
hostel, daarop LA en naar de weg lopen.
Deze oversteken en naast huisnr 71 RD
over een bospad met na 20m een tennisveld links van u. Op de hoek daarvan
met de rechterbocht mee (daarna asfalt)
en op het kruisinkje bij een grote loods
RD. Na 40m ziet u bij een hek rechts een
manege. 20m daarna LA (asfaltpad) en
aan het einde RA, een paardenweg met
een asfaltstrook en links het spoor. Aan
het einde LA (Foekenlaan) en na de
overweg RA naar en dan linksom over
de parkeerplaats van de Lange Duinen
naar het infopaneel verderop. Passeer
deze rechts van u, tussen de paaltjes
naar en langs een speelplaats met kiosk
links van u en dan wat naar rechts over
een brede zandbaan omhoog.

gend naar een punt daartussen. Vanaf
daar RD blijven gaan naar een heideveldje en dit rechts van u passeren. Daarnaast
lopend ziet u wat verderop voor u de hoek
van een grassige plek en een lang paaltje.
Loop daar naar toe en u ziet dat dit een
roestige metalen pijp is. Nu LA met dan
die grassige plek rechts van u. Op de andere hoek daarvan, bij een 3e (rode) pijp
RA; met de rood/wit pijl mee langs die
grassige plek en nu RD blijven gaan tot in
de bosrand. Daar RD over een brede
zandweg en na 100m op een Y-splitsing
links aanhouden. Volg dit pad tot een
zandbaan met blauw/cijfer10 paaltje.
Neem het linkerpad met de rood/wit markering. Direct na een heuveltje op een Ysplitsing rechts aanhouden. Na een linkerbochtje een zanddal oversteken. In de
bosrand, 20m na het bankje schuin RA
(rood/wit markering). Aan het einde LA
(asfaltweg). Kruising Schapendrift RD
(van Lyndenlaan). Aan het einde eerst de
Soesterbergsestraat oversteken en dan
LA. Na 40m, na een parkeerplaatsje RA
(Korte Duinen), na 100m met het linkerbochtje mee, kruising asfaltwegje RD, na
10m LA en een ruiterpad oversteken. Let
op!, na 100m over deze bosweg RA over
een smal paadje waar u even naar moet
zoeken. Op het Y-splitsinkje links aanhouden en aan het einde LA, zanderige weg.

