
 

1 Langs lommerrijke lanen - Wandelroutes over verharde weg          

Zichtlijnenroute A 

 

 

 

Routebeschrijving 

1. Start bij Duinweg 35 en loop het fietspad naast de Spoorlaan in 

2. Kruis de Dennenweg. Rechtdoor fietspad vervolgen 

3. Met de bocht van het asfalt pad mee naar links tot Hobbemalaan. 

4. Bij Hobbemalaan Rechts. (inkortingsmogelijkheid: Hobbemalaan links. 1e rechts Ruysdaellaan. 1e links Ruysdaellaan. 

1e links doorsteekje ‘Park Rodichem’. Rechtsaf Hobbemalaan) 

5. Iets voor Amersfoortseweg schuin oversteken en links de Ruysdaelllaan in. 

6. 1e rechts Potterlaan 

7. 1e links Jan Steenlaan 

8. Aan het eind links Rembrandtlaan 

9. Bij kruising rechtdoor. Blijft Rembrandtlaan 

10. 3e links Ruysdaellaan. Herkenbaar aan verharde voetpaden weerszijden     

11. Met de bocht mee tot rechts doorsteekje met wit bord ‘Park Rodichem’  

12. Rechts Hobbemalaan 

13. 1e links Vossenlaan 

14. 1e links Dennenweg of 2e links Baarnseweg tot huis 
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2 Langs lommerrijke lanen - Wandelroutes over verharde weg          

Vliegbasisroute A 

 

Routebeschrijving 

1. Start bij Duinweg 35. Steek de weg over en linksaf de Baarnseweg in 

2. 1e rechts Vossenlaan 

3. 1e links bij kruising: Taveernelaan 

4. Deze weg vervolgen tot het eind. Wordt later Reelaan. 

5. Je komt uit op de Dolderseweg. Kort naar rechts en oversteken naar Hertenlaan West. (je kunt hier 

inkorten door de Dolderseweg te vervolgen tot Vossenlaan. Via de Vosselaan loop je dan weer naar huis) 

6. De Hertenlaan komt uit op de N238. Steek deze over en vervolg Hertenlaan.  

7. Rechtsaf Hertenlaan vervolgen tot uiteindelijk de weg een bocht naar rechts maakt en links de ingang van 

Vliegbasis Soesterberg zicht baar is. (2e inkortmogelijkheid: Loop rechtsaf de Hertenlaan uit, steek de N238 

over en ga naar links. Dan naar rechts met Dolderseweg mee Vossenlaan in en deze vervolgen tot huis) 

8. Linksaf Vliegbasis Soesterberg. 

9. Pad inlopen. Naar Rechts bij brede asfaltweg langs twee picknickbanken en vliegtuigshelters 

10. Bij de hoofdlandingsbaan rechts tot fietspad en uitgang vliegbasis. 

11. Bij N238 naar rechts tot oversteekplaats 

12. Aan de overkant Dolderseweg naar links. Buigt rechtsaf en wordt Vossenlaan. 

13. Vervolg Vossenlaan, steek over bij kruising Taveernelaan en loop verder tot Dennenweg of Baarnseweg en 

naar huis 

 

Korte Vliegbasisroute (c.a. 3,5 km): 

Loop voor de korte route in omgekeerde richting: vanuit huis naar Vossenlaan rechtsaf. Vossenlaan uitlopen tot 

eind: N238. Links. Oversteken bij de rotonde en rechtuit de Hertenlaan in tot ingang Vliegbasis. Verder vanaf nr 9. 
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3 Langs lommerrijke lanen - Wandelroutes over verharde weg          

 

Biltse Duinenroute A 

 

 

 

Routebeschrijving 

1. Start bij Duinweg 35 en loopehet fietspad door het bos richting Bilthoven in. 

2. Vervolg het fietspad zo’n 1,5 km tot het eind. 

3. Rechts het fietspad af: Bosuillaan, ga links. 

4. Loop de Bossuillaan uit tot de doorgaande weg: Sperwerlaan, ga naar rechts. 

5. Met de bocht mee naar links, afslagen negeren tot de Sperwerlaan uitkomt op de Julianalaan. Ga hier 

rechts. 

6. Bij splitsing rechtsaf Julianalaan vervolgen 

7. Rechts aanhouden. Julianalaan wordt Biltseweg. Deze blijf je volgen tot je weer op de Baarnseweg bent 

aangekomen. 

 

 

Bij deze route is geen inkorting over verharde paden mogelijk 
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4 Langs lommerrijke lanen - Wandelroutes over verharde weg          

 

Rondje Bosch en Duin Noord 

 

 

 

Routebeschrijving 

1. Start op Duinweg 35 en loop naar links. Y splitsing links: Biltseweg. 

2. Bij midgetgolf en restaurant scherp naar rechts. Taveernelaan.  

3. Bij kruising Tolhuislaan rechtdoor, blijf op Taveernelaan. 

4. Bij kruising Baarnseweg rechtdoor, blijf op Taveernelaan 

5. Bij T splitsing rechts, blijft Taveernelaan 

6. 1e links op kruispunt: Vossenlaan 

7. 1e rechts: Dennenweg. Loop de Dennenweg uit tot Spoorlaan. 

8. Rechts: fietspad Spoorlaan. Aan het eind zie je weer Duinweg 35 

 

Deze route kan je vanaf de Taveernelaan op verschillende momenten inkorten door een afslag rechts te nemen 

(zie kaart) 
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5 Langs lommerrijke lanen - Wandelroutes over verharde weg          

 

Rondje Bosch en Duin Zuid 

 

 

 

Routebeschrijving 

1. Start op Duinweg 35 en sla rechtsaf: Duinweg. Je ziet rechts het pad naar nr. 29. Loop door over Duinweg. 

2. 1e rechts na de bocht: Jozef Israëlslaan. (inkortingsmogelijkheid: ga niet de J.Israëllaan in, maar loop 

verder tot afslag naar links. Steek over en ga deze afslag in. Blijft Duinweg. Pak de route weer op bij 6. 

Hier ga je linksaf de Dennenweg op) 

3. Vervolg de Jozef Israëlslaan langs de rand van het bos, negeer zijwegen, tot hij eindigt op de Mesdaglaan. 

4. Rechtsaf, Mesdaglaan 

5. 1e links: Populierenlaan 

6. Kruising met Duinweg. Rechtdoor. Wordt Dennenweg. Loop verder tot Spoorlaan 

7. Linksaf: Spoorlaan met vrij liggend fietspad. Loop terug naar Duinweg 35 
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