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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond 
de lange duinen, Soest - ruim anderhalf uur, 

hond los

De wandeling start bij brasserie De lange 
duinen, Foekenlaan 25 te Soest. De bras-
serie is op maandag en dinsdag gesloten.  
Trek stevige schoenen aan, neem beslist wat 
te drinken voor je hond mee.

Wie met het openbaar vervoer komt: stap 
uit op station Soest Zuid en loop bij de 
overweg de Konijnenlaan in. Deze laan 
gaat over in de Foekenlaan. Blijf parallel 
aan het spoor lopen en passeer een bordje 
met daarop “De lange duinen”. Ga in de 
bocht, net voor huisnummer 22, links een 
bospaadje in. Steek een fietspad over en u 
komt uit aan de achterkant van de brasserie. 

Start
Steek de speeltuin over, de brasserie is nu 
achter je. Vanaf nu mag de hond de hele 
wandeling los. Direct na de speeltuin gaan 
we links naar boven, de zandvlakte op. 
Recht voor u ziet u een stuk dat begroeit 
is met wild gras en lage struikjes. Loop hier 
naar toe en steek dit over via een smal 
paadje iets rechts. Recht voor u kunt u nu 
in de verte de top van een elektriciteits-
mast zien. Terug op het zand gaan we naar 
rechts, u houdt het begroeide gebiedje aan 
u rechterhand. Aan het eind ziet u recht 
voor u een niet al te hoge stuifduin met een 
paar berken er op. Loop hier naar toe en ga 
bij de berken haaks naar rechts, terug het 
bos in.

Steek een zanderig pad over en loop recht-
door tussen laag hangende takken. U komt 
op een volgend zandpad, hier gaan we naar 
links. Na ongeveer 200 meter passeert u aan 
uw linkerhand een blauw gemarkeerd paal-
tje. Houd hier rechts aan, u komt uit bij een 
picknicktafel. Steek het fietspad over en 
loop rechtdoor een driedubbel pad in. 

Negeer een pad naar rechts en ga op een 
kruising naar links. U volgt nog steeds de 
blauwe paaltjes. Voor een ruiterpad gaan 
we naar links. Even verderop komt u weer 
bij een fietspad uit. Houd iets rechts aan en 
loop het stijgende paadje op. Uw passeert 
de resten van een bunker links van u. Voor 
een ruim open gebied rechts beneden hou-
den we links aan. U blijft het paadje volgen. 
Even verder loopt u weer naar beneden. 
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Voor een hekje gaan 
we naar rechts. U 
loopt op een breed 
zandpad langs de 
rand van de grote 
vlakte. Even later 

loopt ziet u rechts van u ook een open 
vlakte. Waar het brede pad afstand neemt 
van de vlakte rechts, gaan we even rechts 
en na ongeveer 25 meter naar links. U loopt 
over een met gras begroeid pad. Ongeveer 
100 meter voor de hoek van de vlakte gaan 
we via een smal paadje schuin naar links. 
U komt uit op een breder pad bij een ge-
markeerde paal. Steek dit pad schuin naar 
rechts over. Na een klein heuveltje gaan we 
tussen 2 blauwe paaltjes naar links, terug 
naar de grote zandvlakte.

Houd op de zandvlakte rechts aan, u loopt 
evenwijdig aan een uitgezette ruiterroute. 
Na ongeveer 100 meter na de volgende 
markeringen van de ruiterroute gaan we 
rechts een brede inham in. In de inham 
gaan we links een smaller pad in. Kruis 
een breder pad en volg het smalle paadje 
tussen de bramenstruiken door. Maak een 
klein slingertje naar links en vrijwel direct 
naar rechts. Op een kruising met een breder 
zandpad gaan we ongeveer rechtdoor een 
smaller pad in. Houd na een klein heuveltje 
links aan. 

Bij een bankje en een prullenmand negeren 
we het pad naar de zandvlakte. Neem het 
pad iets links schuin naar boven. Blijf het 
hobbelige paadje zoveel mogelijk recht-
door volgen. Vanaf het hoogste punt gaan 
we de zandvlakte op. Op de zandvlakte 

gaan we naar rechts, houd de bosrand 
aan u rechterhand. Passeer een flauwe 
stuifheuvel en links een grote afgezaagde 
boomstronk. Waar de begroeiing links op 
houdt gaan we naar links. Recht voor u ziet 
u een aantal heuveltjes met bomen, houdt 
deze aan de linker hand. Ter hoogte van de 
heuveltjes ziet u in de verte, langs de rand 
van de zandvlakte, een draadhek. We lopen 
in de richting van het hek en gaan ervoor 
naar links.

Negeer een pad met een klaphekje en loop 
in het verlengde van het lange hek het bos 
in. Ongeveer 100 meter voor u loopt een 
fietspad. Voor het fietspad gaan we ge-
heel terug naar links en draaien we met 
het verborgen paadje mee naar rechts. 
U loopt nu net binnen de bosrand, met 
de zandvlakte links boven u. Negeer een 
pad naar rechts met een blauw paaltje.  

Even verder ziet u na een bankje voor u de 
brasserie. Het eindpunt van deze wandeling.

Bruno van Oers
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