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Inleiding 

Staatsbosbeheer organiseert elk jaar in haar terreinen vele activiteiten. In het 

Horsterwold gebeurt dit in samen werking met Puur Zeewolde. Zo ook in het 

Horsterwold, gelegen binnen Flevoland in de gemeente Zeewolde. Dit nog jonge gebied 

in een dynamische polder is voor veel mensen nog minder bekend. Juist in dit 

loofhoutbos, wat op de zeer rijke bodem snel groeit, zijn er ruimschoots  recreatieve 

mogelijkheden aanwezig. Maar niet alleen voor recreatie, ook voor het op doen van 

kennis over natuur en het ervaren wat het is om nog één met de natuur te zijn leent 

het bos rondom Zeewolde zich uitstekend.  

De “Stille Kern”. Zo is er de “Stille Kern”, een natuurlijk gebied waar onder invloed 

van in het wild levende paarden, damherten en  reeën een landschap ontstaat wat zich 

kenmerkt door ruigte, rust en een “oer” gevoel teweeg brengt.  

Eén van de grootste loofhoutbossen van Nederland. Het Horsterwold is een jong 

loofhoutbos met (voor hun leeftijd) grote en majestueuze bomen als populier en eik. 

Het is ook één van de grootste loofhoutbossen  van Nederland. Iets wat zeker in de 

herfstperiode een prachtig kleurenschouwspel oplevert door de verkleurende bladeren. 

Hier is de kans groot om een keer een ree tegen het lijf te lopen, of vogels als de 

wielewaal en de havik te zien. Ook is hier de gelegenheid om te gaan “paalkamperen” 

en te gaan wandelen met de hond, of te paard de Zeebodemtrail te rijden. En nog 

dichter tegen het dorp aan ligt het natuurkampeerterrein “de Dasselaar” en het 

groepskampeerterrein "de Banken", beiden van Staatsbosbeheer.  

Het Hulkesteinse bos ligt ook binnen de gemeente Zeewolde, en maakt ook onderdeel 

uit van het totale boscomplex. Het ligt op een steenworp afstand van Nijkerk, maar 

toch straalt het rust uit. Het is maar liefst 1000 hectare groot, en kenmerkt zich door de 

aanwezigheid van de Laakse Slenk, een  oude uitloper van de rivier de Eem die in het 

verleden uitmondde in de toenmalige Zuiderzee. Maar ook zijn hier 2 campings te 

vinden en voor degene die wat meer luxe wil is er vakantiepark “de Eemhof”. Ook is 

hier het Laakse Strand voor de waterliefhebber. 

Al met al meer dan genoeg reden om eens een bezoekje te brengen aan het 

Horsterwold en eens mee te gaan met bijvoorbeeld een safari of te gaan kamperen op 

één van de campings. Bijzondere wensen, of bent u met een groep? Neem contact op 

met ons buitencentrum en in overleg is er vast veel mogelijk. Voor informatie en 

opgave voor een excursie kijk op recreatie in het Horsterwold of bel met het 

Buitencentrum Almeerderhout: 036-5384416.  

mailto:zeewolde@staatsbosbeheer.nl
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Snertwandeling door de Stille Kern   

 

     €   10,00 per persoon 
 

     €     7,50 per persoon (t/m 12 jaar, vanaf 6 jaar) 

Ga op pad met de boswachter van Staatsbosbeheer en haal een frisse neus in een 

winterse “Stille Kern” van het Horsterwold. Je gaat op zoek naar sporen van de dieren 

die hier leven. Het lijkt alsof in de winter alles in de natuur tot stilstand is gekomen, 

maar niets is minder waar. Tijdens deze 2 uur durende wandeltocht maak je een grote 

kans om een kudde konikpaarden te ontmoeten. Misschien kruist een vos of een of een 

(wit) damhert je pad of zie je een klapekster, raaf of pestvogel. De boswachter vertelt 

je hoe de dieren zich in de winter in leven kunnen houden. Halverwege de wandeling 

hou je even pauze met een heerlijke kop erwtensoep! 

 

De Grote Vijf Horsterwold – ree  

     € 42,50 per persoon 

 
     € 35,00 per persoon (t/m 12 jaar) 

Kom met je partner, vriend(in) of kinderen speuren naar reeën in het Horsterwold, het 

grootste loofbos van Nederland. Je stapt samen met de boswachter van 

Staatsbosbeheer in een stoere terreinwagen en gaat met hem op een heuse safari in 

Nederland. Hij neemt je mee door het gebied en weet de plekken waar deze schuwe 

dieren zich graag ophouden. Onderweg vertelt de boswachter je van alles over het 

leefgebied van de ree en hoe je kunt zien of er reeën in de buurt zijn. Reeën spot je 

trouwens het best in de schemering, dus grote kans dat je een mooie zonsondergang 

mee pikt. Een 4 uur durende activiteit. 

Op deze geheel verzorgde tocht staat er op de route een warme maaltijd voor je klaar. 

Een spannende tocht voor het hele gezin!  M 
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Stiltewandeling Horsterwold 

     € 9,95 per persoon (vanaf 18 jaar) 

Zet je dagelijkse beslommeringen op een laag pitje en wandel, 2 uur, met alle aandacht 

mee met de gids door het Horsterwold. Een wandeling in stilte, zodat je de natuur op je 

in kunt laten werken: van vogelzang en lichtval op het jonge blad in de lente, de geuren 

van bloemen in de zomer en de wind door de bomen in de herfst. Zet je zintuigen op 

scherp en vergeet even de dagelijkse drukte. Een wandeling voor wie de natuur bewust 

wil beleven... Ook voor als je wat minder energiek bent. Na afloop staat een kop 

koffie/thee voor je klaar. 

 

 

Struinen door de “Stille Kern” 
 

Groepen     € 175,00 maximaal 20 personen 
 

Individueel    €   10,00 per persoon 
 
     €     5,00 per persoon (t/m 12 jaar) 

Struin 2 uur met de gids van Staatsbosbeheer mee door de “Stille Kern” in het 

Horsterwold. In dit gebied krijgt de natuur de ruimte om zelf het landschap te vormen. 

De hier in het wild levende paarden, damherten en reeën helpen daarbij. Met een 

beetje geluk tref je een van deze bewoners op je tocht. Ook vogels als de grote 

zilverreiger en zeearend voelen zicht hier thuis. Een stevige wandeling voor wie een 

gezonde conditie heeft. 
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Maanwandeling Horsterwold 

     € 5,00 per persoon (vanaf 8 jaar) 

Het is bijna volle maan: ofwel wassende maan. De gids van Staatsbosbeheer neemt je 

2 uur mee voor een wandeling door het Horsterwold, om van de bijzondere lichtval te 

genieten. Na ontvangst met warme chocolademelk bij een brandend vuur ga je op pad. 

Inmiddels gaat de zon onder, schemer valt in en langzaam verschijnt de maan aan de 

hemel. Wie weet hoor je onderweg nog een van de nachtdieren die hier leven, zoals 

een uil, of kruist een vos je pad. Maar bovenal beleef je de mystieke sfeer van het 

Horsterwold bij wassende maan... 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Op safari door de Stille Kern 

Groepen    € 250,00 incl. BTW maximaal 20 personen 
 

Individueel    €   15,00 per persoon  
 

€     8,75 per persoon (t/m 12 jaar, vanaf 8 jaar) 

Ga met de gids van Staatsbosbeheer mee op tweeën half uur durende safari door de 

Stille Kern van het Horsterwold. Stap in de ecokar en ontdek de highlights van deze 

nieuwe wildernis in het jongste natuurontwikkelingsgebied van Flevoland. Speur mee 

naar de wilde paarden, en spot met wat geluk ook de reeën en damherten van dit 

gebied. De gids vertelt je over het leven van deze dieren en hun rol in het landschap. 

Onderweg luister je ook naar de vele vogels die hier van dit halfopen boslandschap 

profiteren. 
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Vaar mee op de praam op zoek naar bevers door het Horsterwold 

Groep    € 180,00 maximaal 12 personen 
  

Individueel    €  15,00 per persoon 
      

€    9,95 per persoon ( t/m 12 jaar, vanaf 8 jaar) 

Vaar tweeën half uur mee met de gids van Staatsbosbeheer en beleef het Horsterwold 

vanaf het water. Vanaf Camping De Parel vaar je gelijk de natuur in, richting de 

uitgestrekte bossen. De gids vertelt je onderweg over het gebied en haar bewoners. 

Grote kans dat je sporen van de bever tegen komt, of een blauwe glimp van de ijsvogel 

weg ziet schieten over het wateroppervlak. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Kruidenwandeling Horsterwold 

Individueel    €  7,50 (vanaf 12 jaar) 
      

Na afloop kun je olie, een meerprijs van €3,00 

Ontdek wat de natuur te bieden heeft tijdens een kruidenwandeling. Wat kun je in de 

natuur eten en drinken? Gitte de Haas van Wondere Wereld Wilde Planten neemt je 

mee in de geneeskunst van vroegere tijden. Je leert waar je bepaalde planten voor kunt 

gebruiken en wat je er mee kunt doen op een veilige manier. Duur van deze tocht is 2 

uur. 
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24 uur als boswachter in het Horsterwold 

     € 125,00 per persoon, max 3 personen 

Ga op safari door de Stille Kern, op zoek naar de planten en dieren van dit uitgestrekte 

bosgebied, zoals konikpaarden en damherten. Onderweg leer je het gedrag van de 

konikpaarden lezen en krijg je uitleg over hoe je in de natuur kunt overleven. Je komt 

op plekken waar je anders nooit zou komen. Tijdens de picknick geniet je van de rust 

en ruimte van het uitgestrekte natuurgebied. De dag eindigt bij de overnachtingsplek 

middenin het Horsterwold, waar de boswachter je af zet. Daar kook je zelf je potje 

eten. Bij het vallen van de avond komen de geluiden van de nacht tot leven. En de 

volgende ochtend zijn vroege bosvogels je wekker en wordt er een heerlijk ontbijtje 

gebracht. Een dag om nooit meer te vergeten!  

Dit arrangement is leuk voor vogelaars en natuurfotografen, maar ook voor gezinnen 

met kinderen. Bij elkaar ben je 24 uur buiten: van 9.00 tot 9.00 uur. De inventarisatie 

van broedvogels vindt veel vroeger op de dag plaats. In overleg met de boswachter 

kunnen hiervoor andere aanvangstijden worden afgesproken. 

 

Slapen op een vlot in het Horsterwold 

 

     € 125,00 per overnachting, max 3 personen met 
           max 2 aan één gesloten nachten 

Heb je altijd al eens willen slapen op een vlot in de open lucht? Voor de echte 

natuurliefhebber die vroeg uit de veren wil en geniet van de eerste en de laatste 

zonnestralen, ligt er aan de rand van de Stille Kern een slaapvlot. Vanaf deze unieke 

plek kan je de Stille Kern verkennen.  

Luister in het voorjaar naar de wielewaal die hier te horen is, of wordt aangenaam 

verrast door de konikpaarden die aan de oever van het water staan te grazen. 

Misschien zie je de damherten schuchter het water oversteken. Een belevenis! 

 

mailto:zeewolde@staatsbosbeheer.nl


Horsterwold  januari 2019 

 zeewolde@staatsbosbeheer.nl 10 

   

 

Kabouterpad Speelbos De Zevensprong 

Wist je dat er kabouters wonen in het Horsterwold? Geknakte grassprietjes en kleine 

voetsporen verklappen hun aanwezigheid. Loop samen met jouw kabouter het 

Kabouterpad en ontdek samen de wereld van dit kleine volkje.  

Download de themaroutes van het kabouterpad, kies er eentje uit die past bij het 

seizoen en ga op zoek naar de kabouters. Elke kabouter geeft de kinderen een doe 

opdracht om ter plekke uit te voeren. De route start in een sprookjesachtig bos voert 

naar een open bos met speelvoorzieningen en picknicktafels. 

Jouw kinderfeestje bij Staatsbosbeheer in het Horsterwold? Dat kan! 

Neem dan contact op met zeewolde@staatsbosbeheer.nl 

 

  

mailto:zeewolde@staatsbosbeheer.nl
https://www.staatsbosbeheer.nl/-/media/horsterwold/kabouterroute-horsterwold.pdf?la=nl-nl&hash=F45DDA29A63D12E0E6E3F9C94740B97FE30688C8
mailto:zeewolde@staatsbosbeheer.nl


Horsterwold  januari 2019 

 zeewolde@staatsbosbeheer.nl 11 

   

Prijsbeleid 

Genoemde tarieven gelden op basis van aanvraag en beschikbaarheid. Staatsbosbeheer 

behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen af te wijken van hetgeen is 

aangeboden in deze brochure of enig andere vorm van aanbiedingen, offertes etc. 

 

Rondleiding 

Indien u vragen heeft of een geheel vrijblijvende rondleiding wenst, staan wij u graag te 

woord. Om u niet onnodig lang te laten wachten, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken 

met één van onze medewerkers. 

 

Wijzigingen 

Het is mogelijk wijzigingen aan te brengen in de gereserveerde aantallen tot 48 uur voor 

aanvang. Wijzigingen dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan. 

zeewolde@staatsbosbeheer.nl 

 

Maatwerk 

Bovenstaande arrangementen zijn slechts een voorbeeld van de mogelijkheden. We kunnen op 

maat een passende aanbieding voor je doen. Inclusief catering, vergaderruimtes etc. Heeft u 

een specifieke vraag of wens stuur dan een mail naar zeewolde@staatsbosbeheer.nl   

 

Informatie en opgave 

Voor informatie en opgave voor een excursie kijk op recreatie in het Horsterwold of bel met 

het Buitencentrum Almeerderhout: 036-5384416.  

 

 

 

 

 

mailto:zeewolde@staatsbosbeheer.nl
mailto:zeewolde@staatsbosbeheer.nl
mailto:zeewolde@staatsbosbeheer.nl
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/horsterwold/activiteiten

