ZOP- 19 DE EEM - POLDERTOCHT

(ca. 25 km)

Organisatie: Hette Smedema
Startplaats is de parkeerplaats van NS station Soest Zuid en is gelegen aan het
begin van de Bosstraat te Soest.
Let op: Op het Netelenburchpad, bij punt 18, staan het gras en de struikjes plaatselijk regelmatig tot kniehoogte. Het is te belopen, doch na regenachtig weer krijg je
daar natte kledij. U kunt er dan ook voor kiezen om de verharde weg te blijven
volgen.
Horeca: Restaurant Eemlust in Baarn aan de Eemweg 72 Baarn op ongeveer 15 km
vanaf de start.(tel: 035 5414387)
Op de SOP-site: www.samenoppad-wandelen.nl, is de route te downloaden, evenals
een GPX-bestand.
De route:
1. Vanaf de parkeerplaats wandelt u naar de Koningsweg. Steek de spoorlijn
over en daarna LA de Eikenlaan op.
2. RD u steekt de Soesterbergsestraat over en u vervolgt de Eikenlaan.
3. RA einde Eikenlaan, u gaat de Birkstraat in.
4. LA de 1e weg de Henriette Blaeckweg in.
5. LA de 1e weg van Lenneplaan.
6. RA de 1e weg Ferdinand Huycklaan in.
7. RA bij T splitsing Peter van den Bremenweg op.
8. U steekt de spoorlijn over en links heeft u de A.P. Hilhorstweg. Na deze weg
heeft u direct links de klompenpaden pad het Derde Erfpad
9. LA het klompenpad het Derde Erfpad op.
10. Even later wandelt u langs De Eem.
11. RA einde klompenpad en u wandelt de A.P. Hilhorstweg op.
12. RA de Verlengde Hooiweg op.
13. RD na de fietsbrug over De Eem.
14. LA bij T splitsing de Slaagseweg op.
15. LA de 2e weg de Krachtwijkerweg op.
16. LA einde van de weg en fietspad de Slaagseweg op.
17. Links van u wandelt u langs het Gemaal Zeldert
18. Direct na het Gemaal Zeldert gaat u links het gras op en volgt het
Netelenburchpad, zijnde een klompenpad.
19. U wandelt tussen De Eem en het kwetsbaar natuurgebied de Wolkenberg en u
volgt de afrastering. Bij het einde van de afrastering kunt u De Eem nog een
aantal meters volgen of u steekt de graswal over en u komt uit de verharde
weg zijnde de Zuidereind.
20. U blijft links aanhouden en voor het gevoel blijft u De Eem volgen.
21. LA na de tunnel en u wandelt langs de A1.
22. Bij een zwart kleurig gebouw aan de u rechterhand neemt u rechts de trap
naar beneden.
23. LA einde trap de Eemweg op.

24. LA voor de Bestevaerweg het fietspad op bij fietsbordje zijnde een verwijzing
naar de fietsboot Eemlijn.
25. Einde fietspad rechts en direct links.
26. LA 1e pad een fietspad.
27. U wandelt daarna over de August Janssenweg.
28. Bij huisnummer 34 gaat u LA en direct RA het fietspad op.
29. LA bij T kruising van fietspaden
30. U wandelt weer langs De Eem
31. U wandelt een woonwijk in en bij De Botter huisnummer 25 houdt u links aan.
32. U volgt De Botter met een watertje aan uw rechterhand.
33. Links aanhouden de Koekoeksbloemlaan in.
34. LA de 4e straat de Pinksterbloemhof op.
35. Links een smal pad op bij huisnummers 28 - 30 – 32 van de Pinksterbloemhof.
36. LA de brug over Breemeentje op dat wordt later de A.P. Hilhorstweg.
37. RA bij de 3e spoorwegovergang de Eemweg op.
38. De Eemweg wordt later de Eemstraat.
39. RA het Kerkpad ZZ op.
40. LA de 1e weg en vervolgens de Middelwijkstraat oversteken.
41. RD De Gouden Ploeg op.
42. PAS OP u steekt een onbewaakte spoorlijn over.
43. RD de Chris Uiterwijkpad op.
44. LA de Molenweg op en u wandelt voor de molen langs.
45. RA de Veldweg op.
46. LA Kolonieweg op
47. RA het Rinke Tolmanpad op.
48. LA einde fietspad de Parklaan op.
49. RA de Parklaan volgen naar de Provincialeweg de N221.
50. De Provincialeweg N221 oversteken
51. RD tussen de twee stenen zuilen het park in.
52. Onverharde paden links aanhouden en u komt weer op de Bosstraat terecht
en links van u ligt de parkeerplaats en het station Soest Zuid.
Ik, Hette Smedema, wens je een goede thuisreis en hoop dat je met plezier
gewandeld hebt.
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.

Wil je een wandelplaatje? Mail naar info@samenoppad-wandelen.nl. Zet de
wandeldatum en tocht er even bij.
® Stichting Samen op Pad

