Fietsroute naar Paleis Soestdijk

U kunt het paleis Soestdijk alleen bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag. De kaarten moeten meestal van te
voren gereserveerd worden, soms is er nog een plekje vrij.
Totale afstand: ongeveer 25 kilometer heen en terug
1. U verlaat de parkeerplaats van ‘Regardz Berghotel Amersfoort’, en gaat
(Utrechtseweg)
2. Sla vervolgens de eerste straat gelijk rechtsaf de Oranjelaan in.
3. Schuin aan de linkerhand ziet u een straat, hier fietst u in. (de Juliana van
Willem de Zwijgerlaan, hier gaat u linksaf.
4. Blijf deze weg volgen, steek de weg over de Savorin Lohmanlaan in. Sla
weg linksaf, de Meester Th. Heemskerklaan in.
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5. Volg de weg naar rechts (loopt over in de Daam Fockemalaan) En ga linksaf de Barchman Wuytierslaan in.
(N221 richting Soest)
6. Blijf de weg zo’n 1,5 kilometer volgen, u slaat hier linksaf de Birkstraat in. Volg
kilometer tot u Soest binnen rijdt.
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7. Sla bij de stoplichten rechtsaf met de Birkstraat mee.
8. Aan het einde nadert u een rotonde, u neemt de eerste afslag de Kerkstraat op. Dit is een doorgaande weg
naar het paleis. De Kerkstraat gaat automatisch over in de Middelwijkstraat, Steenhofstraat, van weedestraat
en Vredehofstraat. Deze straat blijft u zo’n 4,2 km volgen. U gaat ook bij alle rotondes en stoplichten
rechtdoor. Aan het eind gaat de Vredehofstraat over in de Amsterdamsestraatweg.
U kan het haast niet missen, u ziet aan de linkerzijde het Paleis Soestdijk!
10. U fietst weer terug de Vredehofstraat in u gaat nu bij de eerste stoplichten bij de ijssalon naar rechts de
Koninginnelaan op.
11. U fietst de Koninginnelaan helemaal uit en gaat aan het einde van de laan linksaf de Beckeringstraat op.
12. U fietst de Beckeringstraat helemaal uit, deze straat loopt automatisch over in de Laanstraat en
Beukenlaan. Aan het eind van de Beukenlaan ligt een rotonde, deze neemt u de tweede afslag rechtdoor.
13. U volgt nu deze straat (Nieuweweg) helemaal tot het einde en gaat dan bij de stoplichten linksaf. U komt
nu op de Koningsweg, u fietst deze weg uit het spoor over en gaat daarna na ongeveer 300 meter bij de
stoplichten rechtdoor. U komt nu op de Vondellaan, vanaf de eerst volgende stoplichten gaat u rechtdoor, en
bent u weer terug op de Birkstraat.
14. Na ruim 2 kilometer slaat u rechtsaf de Barchman Wuytierslaan in. (N221
richting Amersfoort). Deze
weg fiets u ruim een kilometer helemaal uit het spoor over. Na het spoor met de bocht mee gaat u bij de
stoplichten rechtsaf de Daam Fockemalaan op.

15. U fietst de Daam Fockemelaan helemaal uit, bij de stoplichten gaat u rechtdoor. Het fietspad buigt iets
naar rechts af ten opzichte van de weg.
16. U kunt nu na zo’n 600 meter op het fietspad linksaf en steekt de weg over. Let op! De auto’s hebben
voorrang. U gaat nu aan het einde van dit fiets pad linksaf, en bent u weer op de Utrechtseweg. Na zo’n 400
meter vind u ons hotel aan de linkerkant.
Welkom terug!

