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Organisatie: Hette Smedema 

De start is op de parkeerplaats van voetbalvereniging SO Soest gelegen aan de 

Bosstraat te Soest.                                                                                                                    

Wij wandelen een achtje en dat betekent dat wij zowel 2x starten, alsmede 2x 

eindigen op genoemde parkeerplaats. De tochten gaan zowel door de bossen, 

duinen en door het centrum van Soest. 

De eerste lus gaat door de duinen en via Soestduinen naar het Ezelsveld, en daar 

vandaan via het landgoed De Paltz naar het voormalig vliegbasis Soesterberg.  

Vervolgens gaan we weer in de richting van de start. 

De tweede lus gaat richting station Soest Zuid, de Eng op waar de korenstelling-

molen staat. Gaat u op een woensdag, dan is deze molen geopend. Er zijn veel 

soorten meel te koop. Daarna wandelt u langs de Oude kerk van Soest en via 

diverse mooie straten wederom in de richting van de bossen. U passeert het 

openluchttheater Cabrio. Daarna wandelt u via de duintop van de Lange Duinen 

weer in de richting van de parkeerplaats. 

Over duinen gesproken… hierbij een toelichting over de Lange-en Korte Duinen:                                                                                                          

De Soester Duinen is dus een natuurgebied in de gemeente Soest in de 

Nederlandse provincie Utrecht. Dit gebied, dat zich kenmerkt door omvangrijke 

zandverstuivingen, en dat daarnaast uit heideterreinen en bossen bestaat, vormt een 

deel van de noordelijke rand van de Utrechtse-Heuvelrug. De Soester Duinen zijn 

eigendom van de gemeente Soest en hebben een oppervlakte van ongeveer 500 ha. 

De Lange en Korte Duinen zijn de grootste en laatste min of meer open 

zandverstuivingen op de Utrechtse Heuvelrug. Plekken waar zand nog vrij kan 

stuiven zijn in Nederland zeldzaam. Dit maakt de Soester Duinen tot een aardkundig 

waardevol gebied. In 1997 zijn de Lange en Korte Duinen daarom door de provincie 

Utrecht tot aardkundig monument verklaard.                                                                               

Oorspronkelijk lagen de Lange en Korte Duinen aan elkaar en vormde het één 

gebied. Dwars door de duinen was een pad. Dat pad vormde de verbinding tussen 

Soest en Soesterberg. Het pad werd een weg en kreeg uiteindelijk de naam 

Soesterbergsestraat. Het verdeelde de zandverstuiving in een groot gebied (de 

Lange Duinen) en een kleiner gebied (de Korte Duinen).                                                                                                                                                                  

Voor het ontstaan en de ontwikkeling van de Lange Duinen moeten we 10.000 jaar 

terug in de tijd. Er heerste toen ook een ijstijd, het Weichsalien. De gemiddelde 

jaartemperatuur was minder dan -2 graden. Dit terwijl het Scandinavische ijs ons land 

niet eens bereikte. Door de lage temperatuur groeide er weinig. Sterke westenwinden 

waren daardoor in staat grote hoeveelheden zand te verplaatsen. Het zand was 

vooral afkomstig uit het, toen droog liggende Noordzeebekken. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Soest_(Nederland)
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandverstuiving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Heuvelrug_(stuwwal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardkundige_waarden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardkundige_waarden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardkundig_monument


De Soester Eng 

De Soester Eng is een open akkerbouwgebied dat ligt op een stuwwal. Deze wal is 
150.000 jaar geleden opgestuwd, toen grote ijsmassa’s zich tot onze streken 
uitbreidden. De Eng bereikt op sommige plaatsen een hoogte van ±20 meter boven 
de zeespiegel. De noordelijke zijde van de Eng is – op enkele groene schakels na - 
in de loop van de 20e eeuw helemaal opgeslokt door de bebouwing van Soestdijk. 
Gelukkig is aan de zuidkant van de oorspronkelijke Eng  nog een flink stuk (circa 60 
ha.) van het open agrarisch gebied bewaard gebleven. De Zuidelijke Eng is door de 
gemeenteraad in 1992 aangewezen als een beschermd dorpsgezicht, zoals 
omschreven in de monumentenverordening.  

Op de Eng zien wij ook de stellingkorenmolen De Windhond. De romp van de molen 

bestaat uit 190.000 gele IJsselsteentjes in kruisverband. De molen werd langgeleden 

afgebroken, herbouwd en op 10 mei 2008 werd de molen heropend op de hoogste 

punt van de Eng. De molen is in vol bedrijf en heeft in het 4e kwartaal van 2017, 

29.214 omwentelingen gedraaid. De meelproducten die de molen heeft gemalen 

worden in de molenwinkel verkocht. 

Oude Kerk  

De Oude Kerk in Soest is de Nederlands Hervormde kerk en de oorsprong van de 

kerk ligt in de eerste helft van de 11e eeuw. De kerk werd gebouwd omstreeks 1350 

en is gewijd aan de Heilige Petrus en Paulus. Bij de kerk is een ommuurd kerkhof. 

De grootste van de twee klokken uit 1506 is een van de oudste van Nederland. 

Geniet van de wandeling. 

Hette Smedema 

Een foto-impressie van de tocht: 
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De Soester Duinen                                                                        Molen De Windhond.                                                               

 

  


