
Lange wandeling Soester Eng

De Soester Eng is een langgerekte uitloper van de Utrechtse Heuvelrug. Het dorp Soest lag 
van oudsher aan de voet van de heuvel, op de overgang tussen hoge en lage gronden. Nu is 
een deel van de Eng bebouwd, maar het zuidelijke deel is nog steeds open akkerland. 

Lengte van de wandeling: 16,5 km

Startpunt: Centraal station Amersfoort (achterzijde)

Eindpunt: Station Baarn

Openbaar vervoer 
De stoptrein Baarn-Amersfoort rijdt twee keer per uur: x:21 en x:51 uur. Reistijd 7 minuten.

Horeca
Na ca. 1 km: Het Lokaal, Oliemolenhof 90, 3812 PB Amersfoort, T. (033) 78 20 503 (tijdens de 
corona-pandemie alleen coffee to go)
Na ca. 13 km: Proef Soest, Burgemeester Grothestraat 6A, 3761 CM Soest, T (035) 694 05 93
Na 16 km: Eethuys-Café De Generaal, Lt. Generaal van Heutszlaan 5, 3743 JL Baarn, T. (035) 
542 17 84

Routebeschrijving
Verlaat het station aan de achterzijde. Ga RA, steek de Piet Mondriaanlaan over en volg deze 
naar rechts. Sla LA de Pieter Pijperstraat in. Aan het eind LA, Puntenburgerlaan en meteen RA 
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langs het Caspar van Wittelplantsoen. Volg het voetpad RD langs de Groningerstraat. Ga aan het 
eind linksom om de rotonde (De Nieuwe Poort) heen en sla na de Hogeschool LA, Eemlaan. Ga 
voor Zandfoort aan de Eem LA, Sluisstraat en neem het eerste pad RA. Loop op de 
Oliemolenhof (rechts Het Lokaal) een kwart cirkel om het plein heen en dan RA door een poort. 
Sla RA, Oude Fabriekstraat. Aan het eind LA, Kleine Koppel. Steek even verder de 
Brabantsestraat over en ga RA de brug over.

Ga na de brug Scherp LA, trapje af loop over de steiger langs de Eem. Ga aan het eind de trap op 
en vervolg het pad langs de Eem. Na een heuveltje bij de samenvloeiing van het Valleikanaal en 
de Eem het pad vervolgen tot het eind. Sla LA, brug over het Valleikanaal en ga RD, De Stuw. 
Steek aan het eind bij het stoplicht de Industrieweg over en ga RD langs de Maatweg. Sla voorbij 
de jachthaven scherp LA, De Schans, overgaand in Bernard de Roijstraat. Volg dit pad langs de 
Eem zo’n 3,5 km tot de Malebrug.

Steek de brug over en vervolg het fietspad (‘t Jaagpad), overgaand in de Verlengde Hooiweg.
Sla voor de spoorlijn RA, A.P. Hilhorstweg. Ga LA en kruis het spoor. Neem de weg RD 
Eemweg, in de bebouwde kom overgaand in Eemstraat. Sla voor de kerk RA, Kerkpad ZZ. Sla 
na ca. 150 m LA en steek de Middelwijkstraat over. Ga even naar rechts en sla dan LA, De 
Gouden Ploeg. Steek aan het eind van de straat de spoorlijn over.

Loop rechtdoor de Eng op langs de begraafplaats. Aan het eind, voor molen De Windhond, RA 
en enkele tientallen meters verder scherp LA, Kolonieweg. Sla op het eerste kruispunt RA, 
Enghenbergsteeg. Volg dit pad tot het eind bij de volkstuinen en ga daar RA. Neem het eerste 
pad LA, overgaand in de Sint Josephstraat. Ga op de rotonde RD en sla op het volgende 
kruispunt RA, onverhard pad. Aan het eind LA, Soesterengweg. Volg deze weg RD, via 
fietstunneltje. Sla ca. 200 m na het tunneltje LA, Verlengde Talmalaan. Sla na ca. 150 m RA, 
fiets/voetpad. Ga uitgekomen op de Chalonhof RD. Ga aan het eind even RA en meteen LA, 
fiets/voetpad. 

Ga aan het eind van het pad RA, voetpad. Steek de Mecklenburglaan en de Julianalaan over en 
ga RD langs het Julianaplein. Sla RA en meteen LA, Emmalaan. Steek aan het eind de 
Burgemeester Grothestraat over. Ga RA en meteen LA, Heuvelweg. (voor Proef Soest de Burg. 
Grothestraat volgen tot voorbij de rotonde (ca. 200 m) Volg de Heuvelweg tot het eind. Sla RA, 
Noorderweg en na ca. 50 m LA, Colenso. Volg deze straat met een bocht naar links tot het eind.

Sla op de (drukke) Vredehofstraat RA en steek de Praamgracht over. Ga RA de Koningslaan in – 
recht tegenover Paleis Soestdijk. Aan het eind vóór de Torenlaan LA en aan de overkant van de 
sloot weer LA. Bij bruggetje RA en na ca. 100 m schuin RA. Ga vlak voor de weg LA naar de 
Kleine Kom, loop links om de vijver heen en ga LA, ‘berceau’. Sla op breed pad RA en volg dit 
pad tot de Grote Kom. Houd het water links en neem het derde pad schuin RA. Ga aan het eind 
LA en volg het pad tot de Lt. Gen. Van Heutzlaan (rechts De Generaal). Steek de weg over en 
neem het dalende pad naar het station van Baarn.

Achtergrondinformatie

De Soester Eng
De Soester Eng is een open akkerbouwgebied dat ligt op een stuwwal. Deze wal is 150.000 jaar 
geleden opgestuwd, tijdens de voorlaatste ijstijd toen grote ijsmassa’s zich tot onze streken 
uitbreidden. De Eng is op sommige plaatsen ca. 20 meter hoog. De noordelijke zijde van de Eng 
is – op enkele groene schakels na - in de loop van de 20e eeuw helemaal opgeslokt door de 
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bebouwing van Soestdijk. Gelukkig is aan de zuidkant van de oorspronkelijke Eng nog een flink 
stuk van het open agrarisch gebied bewaard gebleven. 
Vanouds is er een hechte relatie tussen de Eng en de Eempolder. Soest is een lintdorp dat is 
ontstaan op de grens van nat en droog. De voet van de Eng bood de vroegere bewoners een 
veilige en droge plek, terwijl het lager gelegen land van de Eempolder aantrekkelijk was als 
hooiland en weidegebied voor het vee. De boeren die een gemengd bedrijf hadden, gebruikten de 
hoger gelegen Eng voor de verbouw van boekweit, rogge, aardappelen, knollen en gerst. Ook nu 
zien we deze relatie nog steeds: melkveehouders in de Eempolder telen op de hoge Eng 
gewassen voor hun koeien. 
Bron: http://www.soestereng.nl/over-de-soester-eng 

De Grebbelinie
Om in Soest te komen lopen we langs een stukje van de Grebbelinie. De Grebbelinie was een 
voorverdediging van de Hollandse Waterlinie. Deze linie liep door de Gelderse Vallei vanaf de 
Nederrijn bij de Grebbeberg te Rhenen langs het Valleikanaal en de Eem tot aan de Zuiderzee.  
Bij de Schans komen we langs het Fort aan de Glashut en verder zie je een aantal kazematten 
half ingegraven in de dijk langs de Eem. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Grebbelinie 

Stellingkorenmolen De Windhond in Soest

In de gemeente Soest stonden vroeger twee molens: Molen De Windhond en Molen De Vlijt. De 
Windhond is afgebroken in 1930 en De Vlijt in 1952. De Windhond is herbouwd. Niet precies op 
de plek waar de oude stond, wel op de meest markante plek van Soest: het hoogste punt van de 
Soester Eng. 

Paleis Soestdijk 
Paleis Soestdijk kennen we vooral als de residentie van koningin Juliana en haar echtgenoot 
prins Bernhard. Het paleis dateert uit de zeventiende eeuw en werd gebouwd als ‘buitenverblijf’. 
In de negentiende eeuw werden de beide zijvleugels aangebouwd. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Paleis_Soestdijk 

De Naald van Waterloo
De Naald van Waterloo werd geplaatst ter ere van Willem Frederik, prins van Oranje, de latere 
koning Willem II. Hij sloeg in 1815 als eerste de aanval van de Fransen bij Brussel (Quatre Bras) 
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af, en hield zo lang stand dat de geallieerden onder leiding van de Engelse opperbevelhebber 
Wellington op tijd kwamen om de Franse keizer Napoleon in de Slag bij Waterloo te verslaan. 
Het gedenkteken werd opgericht in 1820. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Naald_van_Waterloo 

Het Baarnse Bos
Het Baarnse Bos ligt op een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug, op de overgang van 
dichtbeboste hogere gronden naar de lagere gelegen weidegebieden richting de Eem. Het is een 
van de weinige bewaard gebleven achttiende-eeuwse parkbossen in Nederland, en het enige in de 
provincie Utrecht. Het werd in 1999 aangewezen als rijksmonument. 
De zuidelijke grens wordt gevormd door de kaarsrechte Koningslaan, die als zichtas vanaf Paleis 
Soestdijk naar het gedenkteken de Naald van Waterloo loopt. 
Het Baarnse Bos is aangelegd tussen 1733 en 1758 als bos bij het landgoed de Eult. In het 
midden van het bos ligt de Grote Kom in een natuurlijke laagte die gevoed werd door kwelwater. 
De ligging van de Kom was bepalend voor de richting van de lanen in het Sterrenbos. Naast de 
Grote Kom was een natuurlijke hoogte, de Starrenberg. Vanaf deze berg werden lanen aangelegd 
die als zichtlijn waren gericht op omliggende kerktorens. Door de uitgestrekte heidevelden waren 
de torens van Hilversum, Eemnes-Binnen, Eemnes-Buiten, Oud-Loosdrecht en de Utrechtse 
Domtoren goed te zien. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Baarnse_Bos 
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