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Ontdek te voet al
het moois van Soest
Vliegbasis Soesterberg was ooit een militair
vliegveld, maar dit vliegveld is omgetoverd tot
een mooi natuurgebied dat zich goed leent
voor een wandeling. Deze route neemt je mee
door dit groene gebied vol historie ten
noorden van Soesterberg. Ga op pad en
ontdek dat Soest altijd mooi is.

Na een tocht rondom de landingsbaan en de
andere delen van de vliegbasis kom je weer
uit aan de rand van Soesterberg. Daar kun je
neerploffen bij Hotel Kontakt der Kontinenten
voor een welverdiend hapje en een drankje.
Rust lekker uit van je tocht en doe je
ondertussen tegoed aan een lekkere maaltijd.
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Je start je wandeling aan de rand van
Soesterberg bij Hotel Kontakt der Kontinenten.
Vanuit hier wandel je naar het prachtige
Landgoed De Paltz. Dit landgoed van zo’n 77
hectare werd ontworpen in 1876 en het is
gelegen tussen de bossen van vliegbasis
Soesterberg en Soestduinen. Als je over dit
landgoed heenloopt kun je genieten van

beukenlanen, waterpartijen en prachtige
uitzichten. Verder vind je een imposante villa,
een koetshuis en een herderswoning op dit
landgoed. Vervolgens wandel je verder door
het Park Vliegbasis Soesterberg. Vanaf de
landingsbaan van het voormalige vlieg
veld
kun je genieten van prachtige uitzichten over
de wijde omgeving.

Kijk voor meer tips voor
de Utrechtse Heuvelrug op
www.route.nl/heuvelrug

Bezienswaardigheden
Landgoed De Paltz
Prachtig landgoed, in 1876 ontworpen
door de landschapsarchitecten
Copijn en Springer. Het terrein omvat
beukenlanen, zichtassen, een statige
villa, waterpartijen, een koetshuis en een
herderswoning.
Park Vliegbasis Soesterberg
Park Vliegbasis Soesterberg is een uniek
gebied, een schatkamer vol verrassingen.
Nationaal Militair Museum
Vanaf de wandelroute ben je zo bij het
nieuwe Nationaal Militair Museum, een
bezoek meer dan waard!
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Soesterberg | 16,66 km
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