ZOP-18 8’tje Soest (ca. 25 km)
De start is op de parkeerplaats van voetbalvereniging SO Soest gelegen aan de
Bosstraat 137 te Soest.
Organisator: Hette Smedema.
Op de SOP-site: www.samenoppad-wandelen.nl, is de route te downloaden, evenals
een GPX-bestand. Ook vind je er uitgebreide informatie over de tocht.

1e deel van een 8tje te Soest:
Afstand is 12,1 km
1.
2.
3.
4.

LA vanaf de parkeerplaats van SO Soest, gelegen aan de Bosstraat.
LA Wieksloterweg OZ.
RD Spoorlijn oversteken en fietspad volgen.
LA op de zandvlakte bij een roodkleurige ijzeren paal, tevens is het de
Marskramerpad en LAW 3-3 en u wandelt vervolgens op een ruiterroute.
5. U volgt de ruiterroute voorzien van paaltjes met rood – witte sticker.
6. Einde pad met een rode ijzeren paal en rood-witte sticker het zandpad rechtsaf
vervolgen.
7. RD Zandpad wordt bospad met blauwkleurig paaltje.
8. Links aanhouden bij blauw paaltje met rood-witte en blauw-gele sticker.
9. U passeert blauw paaltje met het cijfer 11.
10. RA bij het eerstvolgende blauwe paaltje het wordt een zandpad richting de
hoogspanningsleidingen en spoorlijn.
11. LA einde pad de Beaufortlaan op.
12. RA einde Beaufortlaan. Spoorweg oversteken en langs Hilton hotel.
13. RA Heezerspoor WZ.
14. LA 1e bospad rode plaatje nr. 6 het Ezelsveld op. Onverharde pad.
15. LA einde onverharde pad.
16. RE einde onverharde pad en het fietspad Van Weerden Poelmanweg oplopen.
17. RE het terrein van De Paltz, de Herman van Veen Arts Center, oplopen via een
deur naast hekwerk.
18. LA het 1e bospad, als wandelroute aangegeven, met gele band op het paaltje.
19. LA de eerste onverharde pad. Links aanhouden richting het bankje
20. RA einde onverharde pad.
21. LA einde onverharde pad en de klinkerweg op.
22. RD na het verlaten van het terrein De Paltz.
23. RD bij het hekwerk van het voormalig terrein vliegbasis Soesterberg
24. RA na het informatiebord. Een aangegeven wandelroute met rode band op het
paaltje. De verharde weg gaat over in een onverharde weg.
25. RD dit pad volgen met al zijn bochten en hoeken;
26. LA bij 3 houten palen en gewoon het voetpad volgen.
27. LA bij einde onverharde pad en bitumen weg op.
28. Einde links aanhouden en vervolgens RE het terrein van de vliegbasis verlaten.
29. LA onverharde bospad.
30. LA einde bospad de Paltzerweg op.
31. RD bij de spoorwegovergang en het Berkenlaantje op.

32. RD bij de 2e spoorwegovergang.
33. RA het 1e bospad op zijnde een grasbospad.
34. Links aanhouden het ruiterpad op
35. RA bij viersprong
36. LA einde bospad en de Wieksloterweg OZ op.
37. RA de Bosstraat in
38. RA de parkeerplaats van SO Soest op gelegen aan de Bosstraat.

2e deel van een 8tje te Soest:
Afstand is 13,2 km
1. RA vanaf de parkeerplaats SO Soest de Bosstraat in.
2. RA de Den Blieklaan op;
3. LA voor het spoor een onverharde pad.
4. RD fietspad oversteken.
5. LA einde onverharde pad en het Hertenlaantje op.
6. RE de Bosstraat in richting station Soest Zuid.
7. LA eerste bospad.
8. RD deze volgen en richting verkeerslichten wandelen.
9. Ter hoogte van de winkel Ter Horst de kruising oversteken
10. RD langs de winkel van Ter Horst.
11. RD fietspad Rinke Tolmanpad op.
12. LA einde fietspad de Kolonieweg op
13. LA een onverhard pad de Enghenbergsteeg op.
14. Dit pad is een hoefijzervorm.
15. RA einde pad de Molenweg op zijnde een klinkerpad.
16. LA bij Y splitsing
17. LA een onverhard pad de Chris Uiterwijkpad op.
18. RD de ONBEWAAKTE spoorlijn oversteken.
19. RA de Middelwijkstraat op.
20. LA de Kerkstraat op langs de Oude Kerk.
21. LA Kerkpad ZZ in.
22. RA De korte Middelwijkstraat in.
23. RA de Lange Brinkweg op.
24. LA de Eemweg op.
25. RA de Hooiweg op.
26. RA de Peter van den Breemerweg op.
27. LA de Ferdinand Huycklaan op.
28. LA van Lenneplaan op.
29. LA Einde van Lenneplaan de Birkstraat oversteken.
30. RA de Bartolottilaan in.
31. LA onverharde pad op tussen woning 39 en 41
32. RA einde pad het fietspad op.
33. RD bij kruising van fietspaden.
34. U blijft het fietspad volgen en passeert 2 x een bank aan de linkerzijde.
35. U krijgt daarna een bocht naar rechts.
36. RA het 1e bospad op.
37. Denkbeeldig loopt u evenwijdig met het fietspad.
38. RD dat bospad volgen.

39. LA bij Y splitsing met twee oranje paaltjes.
40. RA het fietspad op.
41. Fietspad volgen tot de Soesterbergsestraat N413.
42. RD de Soesterbergsestraat N413 oversteken.
43. RD het fietspad volgen tot kruising van fietspaden
44. RD naast het fietspad de onverharde weg volgen.
45. LA bij de parkeerplaats.
46. RA de kam van de zandheuvel op en volg je aan de rechterhand de afrastering met
donker gekleurde paaltjes.
47. RD de kam van de zandheuvel aflopen en vervolgens
48. LA het bospad op.
49. RD volg later de blauwkleurige paaltjes.
50. RD bij de kiosk.
51. RA de parkeerplaats op.
52. RD richting spoorwegovergang
53. LA de Foekenlaan op en het spoorovergang oversteken.
54. Rechts aanhouden en de Den Blieklaan in lopen.
55. LA de Bosstraat in richting parkeerplaats
56. LA de parkeerplaats van SO Soest oplopen.

Ik, Hette Smedema, wens u een goede thuisreis en hoop dat u met plezier
gewandeld hebt.
Wil je een wandelplaatje? Mail naar info@samenoppad-wandelen.nl. Zet de
wandeldatum en tocht er even bij.
Tevreden over deze wandeling? Dan wordt een vrijwillige bijdrage voor het in stand
houden van Samen Op Pad en steunen van onze goede doelen zeer op prijs gesteld.
Dat kan naar: Stichting Samen Op Pad Triodos bank NL37 TRIO 0390 4676 34
onder vermelding van: bijdrage ZOP-tocht.
® Stichting Samen op Pad

