Trainingsroutes vanaf clubhuis AVT en omgeving
Uitgestippeld door Dirk Zijp, oktober 2018, bij zijn afscheid als hardlooptrainer

Amersfoortse wallen 10,6 km
Deze route voert langs de wallen om de Amersfoortse binnenstad met zicht op de Koppelpoort, Monnickendampoort en alle Amersfoortse keien in Plantsoen-Oost en Plantsoen-Zuid.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=2235616

Amersfoortse keien
Een route langs Amersfoortse keien op bijzondere plaatsen.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=1805326

Baarn, Hooge Vuursche → AVT clubhuis
Met de bus naar Hooge Vuursche en dan door de prachtige bossen, hei, zand, langs het Pluismeeer en door
Pijnenenburg terug naar het clubhuis.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=1607806

Kerken en kerkhoven
Langs kerken en kerkhoven in het Soesterkwartier en het Bergkwartier, met een glimp van de Joodse begraafplaats (je moet springen) aan de Soesterweg.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=1364938

Oorlogsmonumenten
Langs het Belgenmonument, de Stenen man, Kamp Amersfoort en de fusillade plaats aan de Appelweg.
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2277850

Randen van de Korte en Lange duinen
Langs de grenzen tussen zand en bos van de Korte en de Lange duinen.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=2092513

Paalkamperen Austerlitz
Vanaf het Pannenkoekenhuis Bergzicht (Trekerpunt) naar het vrijwel onvindbare paalkampeerterrein bij
Kamp Zeist.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=2020084

Rododendron route Birkhoven
Langs de Rododendrons op Zonnegloren en de voormalige militaire opslag aan de Beaufortlaan.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=1989159

Rododendronroute De Boom
Vanaf Huize Den Treek langs de Heiligenbergerbeek naar landgoed De Boom. Langs de Rododendrons op
dit terrein via de voormalige spoorlijn, het Valleikanaal, Langesteeg, Tabaksteeg en Leusden-Zuid terug naar
de start.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=1546159

Soester Eng
Mooie route naar de Soester Eng met de molen en door de polder terug.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=2098440

Treek Veenplas
Vanaf Oud Leusden naar de Trekerpunt en dan door naar de Veenplas met de Schaapskooi en door de
Treek terug naar de start. In het restaurant Oud Leusden kun je daarna voor een paar Euro heerlijk ontbijten.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=1941007

Treek Vogelwater
Naar twee nieuw aangelegde natuurgebieden in de Treek, een moerasgebied en het Vogelwater.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=2067482

Trekerpunt en Austerlitz
Vanaf Oud Leusden naar de Trekerpunt en dan door naar de piramide van Austerlitz
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=1721320

Vliegbasis Soesterberg
Vanaf Soester Hoogt door de bossen van park Vliegbasis Soesterberg, langs de spoorlijn, en dan terug over
de startbaan en langs het vliegers monument naar het startpunt.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=1673228

Zes campings
Langs de zes campings in Birkhoven: Duynparc Soest, De Birk, ’t Monickenbosch, ’t Eekhoornnest, het
Bosch, Midland Parc.
https://www.afstandmeten.nl/print.php?id=1464542

