Fiets- en wandelroutes
Bos Park Bilthoven is de perfecte uitvalbasis voor een mooie wandel- of fietstocht. Via de receptie
van Bos Park Bilthoven is het mogelijk om fietsen te huren voor een fietstocht in de prachtige
omgeving. Voor meer informatie over fietsverhuur kunt u contact opnemen met de receptie. Via de
Wandelen en fietsen op de Heuvelrug of www.route.nl kunt u verschillende fiets- en wandelroutes
bekijken en downloaden. Wij hebben alvast een aantal mooie routes voor u geselecteerd en op een
rijtje gezet.

FIETSEN LANGS DE MAARSEVEENSE PLASSEN, 45,10 KM
Deze route neemt je mee door de omgeving ten noorden
van Utrecht. Je fietst daarbij onder andere langs het
prachtige recreatiegebied bij de Maarsseveense Plassen.
Ook kom je langs verschillende historische forten. Kortom,
er valt genoeg te zien onderweg.
Bekijk hier de route

FIETSEN DOOR DE BOSSEN RONDOM BILTHOVEN,
47,99 KM
Rondom Bilthoven maak je een prachtige fietstocht door de
uitgestrekte bossen op en langs de Utrechtse Heuvelrug.
Een route volop natuurschoon, rust en
bezienswaardigheden. De route start bij Van Der Valk Hotel
De Bilt. Nadat je De Bilt en Bilthoven achter je gelaten hebt,
fiets je het Ridderoordse Bos binnen. Je rijdt hier door een
afwisselend natuurgebied met droge en natte bossen,
graslanden en heidevelden. Van knooppunt 82 tot aan 56
rij je precies over de grens tussen (links) Noord-Holland en Utrecht.
Het is hier heerlijk rustig fietsen in de uitgestrekte bossen.
Bekijk de route hier

FIETSEN DOOR DE BILT EN SOEST, 50,07 KM
Tussen De Bilt en Soest vind je een gebied vol natuurpracht
en cultuurhistorie. Als eerste rij je door De Bilt en Bilthoven.
Vervolgens fiets je Boswachterij de Vuursche door. Dit
heerlijk stille bosgebied is een lappendeken van voormalige
landgoederen. Daarna fiets je door het pittoreske
Lage Vuursche. Aan de rand van Soest kom je langs
Paleis Soestdijk. De laatste kilometers rij je door een
mix van loof- en naaldbossen.
Bekijk hier de route

EEN LANGE DAG GENIETEN OP DE UTRECHTSE
HEUVELRUG, 63 KM FIETSROUTE
Een fietstocht over de Utrechtse Heuvelrug lijkt wel een
vakantie die je in één dag stopt. Je geniet hier van de
prachtige natuur, gezellige plaatsen en historische
landhuizen. Deze fietsroute neemt je mee over een wel
heel bijzonder terrein: Park Vliegbasis Soesterberg. Waar
ooit de banden van straaljagers rookten, mag je nu de
wielen van je stalen ros laten rollen.
Tijd genoeg? Breng dan een bezoekje aan het prachtig
verbouwde Nationaal Militair Museum.
Bekijk hier de route

KABOUTERWANDELING BAARNSE BOS, 1,5 KM
Voor de jonge avonturiers onder ons heeft Staatsbosbeheer
samen met de kabouters een kabouterpad uitgezet. Het
startpunt is bij De Generaal. Hier krijg je een puntmuts en
knapzak mee en onderweg kom je verschillende kabouters
tegen die je een opdracht geven. Ook ontvang je het grote
Staatsbosbeheer Kabouterboek. Met daarin opdrachten
waardoor je een echte kabouterkenner kunt worden.
Als je alle kabouteropdrachten goed hebt uitgevoerd,
ontvang je bij De Generaal jouw Kabouterdiploma.
Bekijk hier de route

WANDELEN IN DE OMGEVING VAN WOUDENBERG, 9 KM
In de omgeving van Woudenberg kan je uren wandelen.
Hier ga je naartoe om tot rust te komen van de drukte in
stad. Met deze route wandel je langs het Henschotermeer.
Het Henschotermeer ligt midden in de bossen van de
Utrechste Heuvelrug. Een plek om er even helemaal tussen
uit te zijn. Bezoek tijdens deze rustgevende wandeltocht
de Pyramide van Austerlitz. De Pyramide ligt op een
historische plek en het uitzicht op de top van de
Pyramide is fenomenaal. De wandeltocht duurt ruim
twee uur en is bijna 10 km lang.
Bekijk hier de route

WANDELEN RONDOM ZEIST, 12 KM
Wandelen rond Slot Zeist is veel gevarieerder dan je van
tevoren zou denken. Je wandelt niet alleen door statige
slotparken vol met rododendrons, maar komt door
meerdere bossen, agrarisch gebied én met een kleine
zijsprong ook over heide. Nog nooit zoveel variatie in zo’n
korte route gezien.
Bekijk hier de route

RONDJE WANDELEN BILTHOVEN EN BOSCH EN DUIN,
14,37 KM
Tijdens deze wandeling verken je de omgeving van
Bilthoven, Bosch en Duin en De Bilt. Trek je
wandelschoenen aan en laat je meevoeren door de mooie
omgeving. Het startpunt van deze wandelroute is Brasserie
Bubbels & Blessings in Bilthoven.
De Brasserie ligt in het winkelcentrum de Kwinkelier in
Bilthoven. Vanuit hier ben je zo op de Utrechtse Heuvelrug,
maar in deze wandeling verken je de omgeving van Bilthoven.
Bekijk hier de route

