DE STIJL FIETSROUTE
UTRECHT EN AMERSFOORT 20 KM
VANUIT UTRECHT

DEN DOLDER

DE BILT/BILTHOVEN

SOEST

Start bij de Kleine Singel bij het beeld KERN. Fiets langs het Griftpark
via de Blauwkapelseweg tot aan de rotonde. Rechts afslaan naar de
Kardinaal de Jongweg. De rotonde oversteken en de weg vervolgen op
de Biltse Rading. Je passeert nu het beeld BAKEN.

Fiets onder het viaduct van de A27 door op weg naar De Bilt. Fiets de hele
Biltsche Rading af tot aan de rotonde Groenekanseweg. Deze rotonde
steek je over. Met een flauwe bocht rij je ’t Beukenlaantje in. Je komt dan
langs het beeld 1917. Fiets verder langs het bedrijvenpark Larenstein tot
aan Tweelingen. Sla hier rechtsaf richting Melkweg. Melkweg afrijden tot
de rotonde en steek over de Hertenlaan in.
Deze Hertenlaan gaat over in de 2e Brandenburgerweg. Bij de rotonde
Leyenseweg sla je rechtsaf. Volgen tot je op de T-splitsing komt van
de Soestdijkseweg Zuid en sla links af. Sla bij de eerstvolgende grote
kruising rechtsaf de Boslaan in. Volg de bocht naar links de Sperwerlaan in.
Helemaal doorrijden, steek de rotonde over en ga rechtdoor totdat de
Sperwerlaan naar rechts afbuigt naar de Julianalaan. Rij de Julianalaan
af tot deze splitst naar de Paltzerweg. Hier staat het beeld SOKKEL.
Fiets de Paltzerweg op tot aan de kruising met de Baarnseweg.

Ga links de Baarnseweg op, steek vervolgens de Dolderseweg over en
rij door tot de Andreas Foxlaan. Daar ga je links. Bij het spoor gekomen,
sla je het fietspad in naar rechts en vanaf dit punt blijf je het spoor volgen.
Ter hoogte van het bedrijventerrein staat het beeld CONSTRUCTIE.

Ca. 100 meter na het ecoduct Op Hees passeer je het beeld SPIEGEL.
Bij de spoorwegovergang ter hoogte van het Berkenlaantje steek je over
naar de andere kant van het spoor, De Beaufortlaan. Ter hoogte van Soesterduinen fiets je langs het beeld GROEN, hier staan ook picknickbanken.
In Soestduinen steekt de route de drukke Soesterbergweg over (N413),
bij cafetaria De Spoorhut. Volg het spoor verder richting Amersfoort.
Ter hoogte van het Heezerspoor Oost staat het beeld UTOPIE.

AMERSFOORT

Het pad neemt afstand van de spoorlijn en je rijdt door het Monnikenbos.
Aan het einde van dit pad stuit je op de N221. Je ziet het beeld HOEFDIER in
de bocht staan. Je steekt over en rijdt de Barchman Wuytierslaan in, richting
station Amersfoort. Vlakbij de P+R van Q-park staat het beeld CHOGOKIN.
Dit is het tiende en laatste beeld van de route. Je bent vanaf dit punt in ca. 5
minuten bij de binnenstad van Amersfoort waar ook het Mondriaanhuis is.
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VANUIT AMERSFOORT

Start bij de P+R van Q-park op de Barchman Wuytierslaan bij het eerste
beeld CHOGOKIN. Je fietst de Barchman Wuytierslaan af tot je in de
bocht van de N221 rechts het beeld HOEFDIER ziet. Hier steek je over het
Monnikenbos in, via het Monnikenboschpad.

SOEST

Ca. 100 meter het bos in bereik je de gemeentegrens van Soest. Je vervolgt
de route langs het spoor en ter hoogte van het Heezerspoor Oost staat
het beeld UTOPIE. Aangekomen bij cafetaria De Spoorhut steek je de
Soesterbergweg over en volgt het fietspad verder. Voorbij Soestduinen
staat het beeld GROEN, waar ook picknicktafels staan. Bij het Berkenlaantje
steek je links de spoorwegovergang over. Dan direct weer rechts, waar
het fietspad het spoor aan de andere zijde vervolgt. Op dit stuk kom je het
beeld SPIEGEL tegen. Nadat je onder het ecoduct Op Hees bent gereden,
fiets je richting Den Dolder. De route loopt parallel aan het bedrijventerrein
Fornheselaan. Hier kom je langs het beeld CONSTRUCTIE.

DEN DOLDER

Het fietspad gaat over op de Fornheselaan. Blijf langs het spoor fietsen
tot aan de Andreas Foxlaan. Daar ga je links, buigt met de weg mee
naar rechts. Steek de Dolderseweg over naar de Baarnseweg. Als je een
kruising nadert ga je rechts de Paltzerweg op.

DE BILT/BILTHOVEN

Paltzerweg volgen. Waar de Paltzerweg overgaat in de Julianalaan, staat
het beeld SOKKEL. Je rijdt verder op de Julianlaan tot je linksaf de Sperwerlaan in kunt. Deze Sperwerlaan buigt wat af naar links. Volg de laan tot je
aankomt bij de kruising met de Boslaan. Daar sla je rechtsaf. Bij de volgende
kruising links de Soestdijkseweg Zuid op. Ga vervolgens de eerste rechts,
de Leyenseweg. Bij de rotonde ga je links de 2e Brandenburgerweg op.
Blijf deze weg volgen tot deze overgaat in de Hertenlaan. De rotonde
oversteken de Melkweg in. De Melkweg helemaal afrijden tot je bij
Tweelingen niet verder kunt. Daar sla je het bospad in naar links, ’t Beukenlaantje. Als je ’t Beukelaantje uit rijdt, staat aan je linkerhand het beeld 1917.
De rotonde Groenekanseweg steek je over naar De Biltsche Rading.
Volg het fietspad dat aan de linkerzijde van de weg ligt richting Utrecht.

UTRECHT

Je rijdt nog op de Biltsche Rading. Bij de A27 rij je onder het viaduct door.
Je ziet aan de linkerzijde de Voorveldse polder. Hier zie je het beeld
BAKEN. Rijdt verder tot aan de rotonde Kardinaal Alfrinkplein. Die steek
je over. Blijf aan de linkerkant van de weg het fietspad volgen op de
Kardinaal de Jongweg. Fiets tot aan de rotonde van het Eykmanplein. Sla
linksaf de Blauwkapelseweg op en volg het fietspad langs het Griftpark.
Op de hoek van het park begint de Kleine Singel. Het beeld KERN staat
iets verhoogd in het park. Dit is het tiende en laatste beeld van de route.
Je bent aangekomen bij de grens van de binnenstad van Utrecht.
Het Centraal Museum is ongeveer 5 minuten fietsen van deze locatie.
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