
Routebeschrijving en parkeren 

De atletiekaccommodatie van A.V. Pijnenburg is gelegen aan de 
Wieksloterweg Oostzijde 10, 3766 LS Soest 

A.V. Pijnenburg is niet te bereiken vanaf de Wieksloterweg Westzijde richting Oostzijde, een gedeelte van deze route is afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer (accommodatie ligt aan het einde van de Bosstraat). 

 

GPS Coördinaten: N 
52.156163, E 5.283844 

TomTom/Routeplanner: het 
volgende adres intikken: Den 
Blieklaan 13. 
Vanaf hier zijn er 
verkeersregelaars die u 
verder verwijzen naar 
parkeerplaatsen in de buurt. 

Telefoonnummer : 035 - 
6010434 

Routebeschrijving: 

Indien u per openbaar vervoer reist: uitstappen bij station Soest-Zuid, u steekt direct de spoorweg over, dan direct linksaf de spoorlijn volgen via de 
Bosstraat, steeds rechtdoor en aan het eind vindt u onze atletiekbaan. 

Route 1:  
Vanuit Soesterberg of de snelweg A28 (afslag Soesterberg) richting Soest de N413 (van Weerden Poelmanweg) op, over het Soester Hoogt de 
Soesterbergsestraat  volgen tot het eerste stoplicht. Bij dat stoplicht linksaf, de Ossendamweg volgen richting station "Soest-Zuid". Over het spoor de 
Koningsweg op. Bij het stoplicht rechtdoor, daarna de eerste weg linksaf de Pimpelmees op. Op het eind van deze weg rechts de Bosstraat op. Na 
700m gaat u op het kruispunt linksaf de Den Blieklaan op. Vanaf hier wordt u verder verwezen door de verkeersregelaars naar de parkeerplaatsen. 

Route 2:  
Vanuit Baarn N221 langs het Paleis Soestdijk, rechtsaf de N234 op (Biltseweg). Bij de eerste stoplichten linksaf de Koningsweg op. Deze weg 
volgen, voorbij vijf rotondes en het bedrijf  "Advisie", daarna de tweede weg rechtsaf de Pimpelmees op. Op het eind van deze weg rechts de 
Bosstraat op. Na 700 m gaat u op het kruispunt linksaf de Den Blieklaan op. Vanaf hier wordt u verder verwezen door de verkeersregelaars naar de 
parkeerplaatsen. 

Route 3:  
Vanuit Utrecht A27 afslag Bilthoven de N234 (Biltseweg) op tot aan de afslag Soest Industrie terrein. Bij de stoplichten rechtsaf de Koningsweg op en 
deze weg volgen voorbij vijf rotondes en het bedrijf  "Advisie" daarna de tweede weg rechtsaf de Pimpelmees op. Op het eind van deze weg rechts 
de Bosstraat op. Na 700m gaat u op het kruispunt linksaf de Den Blieklaan op. Vanaf hier wordt u verder verwezen door de verkeersregelaars naar 
de parkeerplaatsen. 

LET OP:   
Op de Biltseweg, Soesterbergsestraatweg, Koningsweg  en op alle toegangwegen Soest in staan flitspalen, ook wordt er regelmatig gecontroleerd 
d.m.v. een lasergun. (U bent gewaarschuwd!!) 

Parkeren 
Ter hoogte van de kruising met de Den Blieklaan geven we een route aan waarlangs diverse parkeerterreinen liggen. We verzoeken jullie de 
aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen en de aangewezen route te volgen, vanwege de te verwachten drukte. Er is die dag ook veel 
verkeer in verband met voetbal- en hockeywedstrijden. Parkeren buiten het parkeerterrein aan de Foekenlaan is uitsluitend toegestaan langs de 
linkerzijde van de Den Blieklaan en de Dolderseweg.   
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