Fietsroute door Bosch en Duin

Deze route brengt u door de mooie bossen van Birkhoven en Soestduinen naar Den Dolder. Via de bosrijke
lanen van het Bosch en Duin en Huis Ter Heide komt u langs Vliegbasis Soesterberg. Daarna opnieuw veel
bospaden. U komt onder andere door de Lange - en Korte Duinen bij Soest. Via het Dierenpark Amersfoort
wordt u weer terug naar Regardz Berghotel Amersfoort geleid.
Totale afstand: ongeveer 35 kilometer
1. U verlaat de parkeerplaats van ‘Regardz Berghotel Amersfoort’, en gaat linksaf (Utrechtseweg)
Het begin gaat makkelijk en snel, u daalt “de Berg” af naar het centrum. Bedenk echter dat het Regardz
Berghotel Amersfoort het meest hoog gelegen punt van Amersfoort is. Wat betekent dat er aan het eind van
de route ook weer flink geklommen zal moeten worden.
2. Bij de eerste rotonde slaat u linksaf de Emmalaan in. Bij de volgende rotonde slaat u nogmaals linksaf de Dr.
Abraham Kuyperlaan in.
3. Blijf deze weg volgen, u komt uit op de Barchman Wuytierslaan. Hier slaat u linksaf (fietspad aan de
linkerkant van de weg). Volg de weg en ga de spoorweg over. Gelijk na het spoor slaat u linksaf. (paddenstoel
20734)
4. U fietst nu door bos Birkhoven en blijft de weg langs het spoor een hele tijd volgen. De weg loopt over in de
Monnickenboschweg.
5. Bij de spoorwegovergang van Station Soestduinen steekt u de weg schuin over. U komt in de Beaufortlaan.
6. Blijf deze weg volgen, aan uw rechterhand ziet u verschillende bedrijfsgebouwen en verderop het Jessurunkamp van de Koninklijke Luchtmacht.
Het Jessurun- kamp werd tijdens de tweede wereldoorlog opgezet door de Duitsers, samen met 2 andere
kampen. Dit was kamp 3. Na de oorlog nam defensie het kamp in gebruik en het heeft tot 1 april 2008 dienst
gedaan voor de opslag van ondersteunend militair materieel dat bij uitzendingen nodig was zoals tenten,
containers, verplaatsbare vliegtuigshelters en grote tenten als afdak voor geparkeerde vliegtuigen.
Op het terrein staan nog steeds de oude gebouwen die destijds door de Duitsers zijn gebouwd. Deze
gebouwen hadden het uiterlijk van een boerderij hetgeen bedoeld was als camouflage. Tevens staat er op het
terrein nog één van de weinig overgebleven torens waarin de Duitsers vroeger hun parachutes lieten drogen
(Fallschirmtröckenrei).
7. Bij paddenstoel 20100 linksaf het spoor over en daarna weer rechtsaf bij paddenstoel 20601. Richting Den
Dolder. Blijf deze hele weg volgen tot aan het station van Den Dolder.
8. Bij de spoorweg overgang linksaf, de Den Dolderseweg in. Sla vervolgens rechtsaf de Reelaan in. Rij deze
helemaal uit. Bij de kruising met de Vossenlaan gaat u rechtdoor de Hobbemalaan in. Aan uw rechterkant ligt
natuurgebied De Ravenhorst.
9. U fietst nu Huis ter Heide binnen. Direct na het bord Huis ter Heide linksaf. (Ruysdaellaan). Bij de
Rembrandtlaan slaat u linksaf.
10. Aan het eind van de Rembrandtlaan bij de Dolderseweg rechtsaf. Deze
blijven volgen tot aan de Amersfoortsestraat.
11. Bij het kruispunt linksaf slaan. (schuin aan de overkant ziet u de Mac Donalds) richting Soesterberg.

12. Blijf deze weg een lange tijd volgen tot aan afslag vliegveld Soesterberg. Bij de afslag vliegveld Soest en
Soestduinen linksaf.
13. Blijf een lange tijd langs de hekken van het vliegveld fietsen. Dus de eerstvolgende weg links de Verlengde
Paltzerweg in.
14. Bij de ingang van het Vliegbasis Soesterberg blijft u rechtdoor de Verlengde Paltzerweg volgen.
De Vliegbasis Soesterberg was de eerste belangrijke militaire vliegbasis van Nederland. Vanwege het feit dat
de Nederlandse luchtvaart hier haar ontstaan vond werd de vliegbasis Soesterberg ook wel "De Bakermat"
genoemd. In 1910 richtte de automobielfirma Verwey en Lugard uit Den Haag in de buurt van Soesterberg een
heideveld in als burgervliegveld. Frits Koolhoven, de beroemde luchtvaartpionier en vliegtuigbouwer, maakte
op Soesterberg op de 2e Paasdag 1911 de eerste proefvlucht met zijn zelfgebouwde vliegtuig de ´Heidevogel´.
15. De Verlengde Paltzerweg wordt Paltzerweg.
16. U komt bij een spoorwegovergang, daarna gelijk rechtsaf de Beaufortlaan in. Direct weer linksaf, het
fietspad op bij paddenstoel 20056. (richting Soest / Lage Vuursche) Aan uw rechterkant ziet u de prachtige
“Lange Duinen”.
17. Direct na de spoorwegovergang rechtsaf (paddenstoel 21676). U bent weer op de Dolderseweg.
Vervolgens weer rechtsaf de Foekenlaan in.
18. In de bocht naar links, rechts het fietspad op. Volg hier de borden Heel de Heuvelrug ronde 4.
19. Aan het eind van het fietspad rechts en dan direct weer links, het fietspad over. ( U steekt de Sparreweg
over.
20. Blijf alsmaar rechtdoor rijden, pas bij fietswegwijzer nr. 22734 het fietspad op richting Amersfoort.
21. Bij paddenstoel 20675 rechtsaf richting Amersfoort en rechts aanhouden.
22. Bij paddenstoel 20674 linksaf, richting Birkhoven, Amersfoort en Dierenpark.
23. U fietst lang camping ’t Monnikenbosch en slaat rechtsaf een soort wildroostertje over. Blijf het fietspad
volgen.
24. Bij paddenstoel 20676 kruist u de Zandlaan en gaat rechtdoor het fietspad op. Bij paddenstoel 20735
rechtdoor. (richting Dierenpark).
25. Aan het eind bent u weer terug op de Barchman Wuytierslaan .
26. Rechts ziet u het Dierenpark!
27. Volg de Barchman Wuytierslaan tot u rechts de Doctor Abraham Kuiperlaan in kunt slaan. Bij de rotonde
gaat u rechtsaf de Emmalaan op.
28. Bij de volgende rotonde gaat u rechtsaf de Utrechtseweg in. Na een paar meter ziet u Regardz Berghotel
Amersfoort aan uw rechterhand.

