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loofbomen waaronder eik, beuk, es, haagbeuk,

zoete kers, meidoorn en hazelaar. U komt bij een

water, de Spiektocht: LA langs het water met

blauwe markering. Veel bomen hebben op

ooghoogte een blauwe of rode stip: bomen met

een blauwe stip mogen blijven, die met een rode

stip moeten wijken. Door de kwalitatief mindere

bomen weg te halen, is er meer groeiruimte voor

de blijvers. Verderop via de blauwe paaltjes weer

LA, via het bos ten slotte met een slinger weer

terug naar het water. Vervolg de wandeling langs

de waterkant, waarbij u een fietspad oversteekt.

Ga daarna bij de blauwe paal LA het bos weer in

en houd de blauwe route aan. Volg het slinge-

rende pad tot u uitkomt op een T-kruising met

halfverharde weg: hier RA.

. Verbindingszone 
Blijf de blauwe route volgen: bij de slagbomen

steekt u de asfaltweg over en gaat RD. Aan uw

rechterhand ligt de Gelderseslenk een natuuront-

wikkelingsgebied dat straks deel gaat uitmaken

van de ecologische verbindingszone van de

Oostvaardersplassen naar de Veluwe. Op den

duur kunnen de edelherten langs dit moerassige

gebied naar de Veluwe trekken en daarvandaan

verder het land en Europa in. Even verderop gaat

u met de blauwe route LA, opnieuw het bos in.

Dit pad loopt uit op een kruising met een

zandweg, deze recht oversteken. Hier verlaat u de

blauw gemarkeerde route. 

. Dennenmoorder
Bij de kruising met het betonfietspad RA, langs

een voormalig perceel van fijnspar. Op de

kalkrijke kleigrond zijn sparren na een jaar of

dertig aan het eind van hun Latijn. Het kernhout

wordt dan aangetast door een schimmel, de

zogenoemde dennenmoorder. Bij een fikse storm

kunnen hele percelen tegelijk tegen de vlakte

zoals hier ook gebeurd is met de storm van

afgelopen januari. Volg het fietspad over de

blauwe brug. Voorbij het bankje LA het zandpad

op. Loop om het water heen en ga vóór de sloot

LA. Volg de sloot zo’n  meter en steek deze

In Flevoland, onder Zeewolde, ligt het
grootste aaneengesloten loofhoutbos van
Nederland, het Horsterwold. Met zijn
olijfgroene knolamanieten, rood-met-witte
vliegenzwammen en imposante loofbomen is
dit bos bij uitstek geschikt voor deze herfst-
wandeling van boswachter André Wels van
Staatsbosbeheer. 

De route
Start: P-plaats bij groepskampeerterrein 

De Banken, Dasselaarweg,  LT  Zeewolde.

Lengte: , km.

. Kunst onderweg
De wandeling begint met de blauwe route LA

achter de parkeerplaats. U ziet in dit stuk bos af

en toe objecten van de kunstroute die hier ook

langsloopt: bijvoorbeeld bomen die omgekeerd

met de wortelkluit in de lucht staan. U loopt door

tot het water: ga hier LA en volg dan niet langer

de blauwe route, maar de gele. Bij het slootje LA.

U passeert de slagboom bij de asfaltweg en gaat

RA. Het kleurrijke gebouw is van ’Jongeren NU’,

een vereniging voor jongeren vanaf  jaar.

. Sleedoornbessen
Volg de asfaltweg tot aan de doorgaande weg.

Steek deze over. Tussen de bushaltes loopt een

rood gemarkeerde paaltjesroute. Volg deze route.

Het is een graspad door loofbos. De stekelstruiken

die hier veel staan zijn sleedoorns, hun

blauwzwarte bessen zijn wrang van smaak, maar

rijk aan vitamine C. Pas na de eerste nachtvorst

komt deze vrucht op smaak. Ga bij de T-kruising

LA, bij de tweede afslag RA en blijf rood volgen.

Bij de brede halfverharde weg LA en deze blijven

volgen tot de asfaltweg (Dasselaarweg). Deze

oversteken, RD en dan eerste zandweg RA. Pas

op: op dit deel van deze route kunt u ook

mountainbikers tegenkomen.

. Met stip
Volg de blauwe markering die hier begint. Het

pad slingert door het bos, rijk aan diverse



over, de dijk op. U hebt hier prachtig uitzicht over

het bos. Steek de dijk recht over. 

. Berkenboleten
Aan de voet van de dijk RA, volg het pad tussen

de bomen. In het voorjaar broeden in deze

struiken veel nachtegalen en braamsluipers die

voor een prachtig concert kunnen zorgen. 

Na ca.  km komt u bij een kleine, tussen het riet

verscholen, poel aan de linkerhand. Ga LA in de

richting van de oever van het Randmeer. U bereikt

een smal paadje tussen de berkenstammen.

Ga hier LA. Op dit zanderige terrein staan in het

najaar vaak honderden grijsbruine berkenboleten

en de klassieke vliegenzwammen, rood met witte

stippen. De berkenboleten – de naam zegt het al –

leven in symbiose met de berk. Vliegenzammen

zult u altijd bij een berk, eik of spar aantreffen.

Blijf het pad volgen met de oever aan uw rechter-

hand tot u bij een haven met losse meerpalen

komt. Hier kunnen schepen bij slecht weer

beschutting zoeken.

. Wasplaat
Loop bij de haven niet pal langs het water, maar

neem de grasweg parallel aan de oever, op ca. 

m er vanaf. Na enkele honderden meters komt u

vanuit de struiken op open grasland, waarin

bijzondere paddenstoelen voorkomen, zoals de

helderrode wasplaat. Deze paddenstoel komt in

Nederland maar op heel weinig plaatsen voor.

Vervolg de route dicht langs de rietkraag tot een

klein zandstrandje. Daar LA de dijk op. Neem daar

het fietspad RA en volg dit zo’n  meter. Ga hier

links de dijk af en steek over het dammetje de

kwelsloot over. Ga hier LA en na enkele tientallen

RA het sparrenbos in. 

. Gifgroen
Dit sparrenbos telt meer dan honderd verschil-

lende soorten paddenstoelen, zoals de olijfgroene

knolamaniet. Het is de giftigste paddenstoel die

er bestaat. Zelfs een klein stukje ervan binnen

krijgen, kan fataal zijn. Verlaat het pad gerust om

ze van dichtbij te bekijken. Aan de rand van het

naaldbos vindt u tamme kastanjes met hun

stekelige bolsters. Wanneer u deze een paar

dagen laat narijpen, smaken ze heerlijk zoet. 

Bij de kruising met het betonfietspad staat een

geheel blauwgeverfde routepaal. Deze geeft aan

hoe hoog het water hier zou staan zonder dijken.

Steek het fietspad schuin over en vervolg de

blauwe route. U komt door een perceel met eerst

loofbomen en daarna fijnsparren waarin

wonderlijke paddenstoelen groeien, zoals

aardsterren. Hierna komt u weer uit bij de

parkeerplaats van groepskampeerterrein De

Banken.

Tips van de boswachter
Boswachter André Wels: ”Het Horsterwold

heeft een bijzondere geschiedenis. In het begin

van de twintigste eeuw werd besloten de Zuider-

zee gedeeltelijk in te polderen om er landbouw-

grond van te maken. Nederland wilde voor zijn

voedsel niet meer afhankelijk zijn van de

Russische graanschuur. Maar tegen de tijd dat

Zuidelijk Flevoland droogviel, eind jaren zestig,

ontstond in ons land ook steeds meer behoefte

aan ruimte om te recreëren. Dus werd tussen de

uitgestrekte landbouwgronden van Flevoland

onder andere dit bos aangelegd. De eerste

bomen van het Horsterwold werden in 

aangeplant. Omdat de bodem bestaat uit de

vruchtbare combinatie van keileem en zand

schóten de bomen hier de grond uit. Wie niet

beter weet, kan zich op sommige stukken zonder

moeite in een eeuwenoud bos wanen met bomen

van meer dan  meter hoog en ruim een meter

dik. Opvallend zijn ook de torenhoge populieren

en de overweldigende hoeveelheden padden-

stoelen. Ook de paddenstoelen doen het hier zo

goed dankzij diezelfde kleigrond, en dan vooral

vanwege de vele schelpresten (kalk!) die in de

bodem zitten. Ongeveer de helft van het

Horsterwold is goed toegankelijk en voorzien van

gemarkeerde wandelroutes. De andere helft is

natuurontwikkelingsgebied, een uitgestrekte

wildernis zonder aangelegde paden. We noemen

dit de Stille Kern. Je moet dit stuk bos echt goed

kennen om er niet te verdwalen. Hier maken

runderen en paarden de dienst uit. Maar voor wie

niet opziet tegen een beetje avontuur is dit een

fantastisch bos. Je kunt er gaan en staan waar je

wilt, je hoeft niet op de paden te blijven en je

mag er dag en nacht in.”
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• Een groot deel van de route gaat over gras.

Trek waterdichte wandelschoenen aan. Om uw

onderbenen droog te houden bestaan speciale

beschermhoezen. De route is niet geschikt

voor kinderwagens en rolstoelen.

• Pas op met de paddenstoelen, de meeste zijn

giftig. Oók die vriendelijk ogende vliegen-

zwam, dat is zelfs een van de meest gevaar-

lijke. Een paddenstoelengidsje helpt u de

schimmels en zwammen die u tegenkomt te

herkennen.

• Onderweg is geen horeca; eten en drinken zelf

meenemen. 

• Met een paar laarzen aan kunt u dwars door

de wildernis struinen over koeienpaadjes of

paardensporen. Natuurgebied de Stille Kern

heeft geen gebaande paden en is vrij toegan-

kelijk. Te bereiken via de Flediteweg of

Spiekweg in Zeewolde. 

• Aan de Dasselaarweg liggen twee kampeerter-

reinen waar u in alle rust verblijft: het groeps-

kampeerterrein De Banken (vooraf reserveren)

en natuurkampeerterrein De Dasselaar (natuur-

kampeerkaart verplicht). Meer informatie via

de website van Staatsbosbeheer. Op het

groepspaalkampeerterrein langs het kanaal de

Groenwoudse Tocht mag u ’wild’ kamperen.

Meer informatie: T -  .

• Vanaf Zeewolde (Nulderpad, tegenover

Atalanta) vaart u in zeven minuten met het

fietsvoetveer Horsterveer over het Wolderwijd

naar Strand Horst. Van mrt t/m okt dagelijks,

de rest van het jaar alleen op ma t/m vr. Voor

vertrektijden zie www.feestboot.com.

Bereikbaarheid
• Per auto: A Amersfoort-Zwolle. Vanuit het

zuiden: afslag Nijkerk/Zeewolde, N richting

Zeewolde. Bij rotonde rechtsaf over Spiekweg.

Tweede weg rechts (Dasselaarweg), richting

RCN Zeewolde, bordjes volgen naar groeps-

kampeerterrein De Banken. P-plaats nabij de

ingang. Vanuit het noorden op de A afslag

Harderwijk, N richting Almere/Zeewolde.

Spiekweg op en linksaf slaan bij Dasselaarweg,

richting RCN Zeewolde. 

• Per openbaar vervoer: vanaf NS-station

Nijkerk per bus naar Zeewolde (x per uur).

Uitstappen halte Kastanjelaan. Loop richting

RCN Zeewolde en volg borden groepskampeer-

terrein De Banken. OV-reisinformatie 

-  of www.ov.nl.
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