Boswachterspad Stille Kern
Wandelen in Horsterwold
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“De vogeltrek in
september is een
prachtig gezicht”
Hans Breeveld
Boswachter Horsterwold
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Startpunt
Parkeerplaats Flediteweg
Flediteweg 
 LR Zeewolde
Lengte: , kilometer

Met de auto

D

Neem vanaf de N5 in Zeewolde

Parkeerplaats

2

In het voorjaar staan de
meidoornstruiken in bloei.

3

In de graslanden graast een kudde
konikpaarden.

4

Tussen de oeverplanten vliegt de
grote keizerlibel.

5

Boven de waterplas zweeft de
zeearend.

Markering: geen

Boswachterspad 5,5 km

OS

Vanaf de Tuurtoren heb je een
weids uitzicht over de waterplas.
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Highlights

DOOR DE B
Picknickbank

op de rotonde de afslag naar de
Nijkerkerweg. Sla linksaf naar

Uitkijkpunt

de Flediteweg. De parkeerplaats
bevindt zich aan de rechterkant.

Openbaar vervoer
Er stopt geen openbaar vervoer in
de buurt van het startpunt.
www.staatsbosbeheer.nl/
boswachterspaden

Boswachterspad Stille Kern
De Stille Kern is 900 hectare groot en grotendeels toegankelijk. Het maakt
onderdeel uit van het veel grotere Horsterwold en Hulkesteinsebos, gezamenlijk 5500 hectare. Je mag er vrij door de wildernis struinen of je kunt
ervoor kiezen om de wandelroute te volgen. Dit boswachterspad loodst je
langs de mooiste plekken.
De wandeling begint op de parkeerplaats tegenover het waterpompstation
aan de Flediteweg in Zeewolde. Hier bevindt zich de toegang tot de Stille
Kern, uitkijkpunt Horsterberg en de Tuurtoren.

Tuurtoren
Bij de parkeerplaats kun je kiezen:

Meidoornstruiken en
konikpaarden

Grote keizerlibel en
zeearend

ga linksaf het betonpad op naar de

Sla het eerste pad rechtsaf en volg het

Als je goed kijkt, kun je de grote

Horsterberg of ga eerst rechtsaf en

pad rondom de waterplas. In het

keizerlibel tussen de oeverplanten zien

breng een bezoek aan de 12 meter hoge

voorjaar staan de meidoornstruiken

. Vanaf de Tuurtoren heb je

2

vliegen

4

. Na ongeveer 4,5 kilometer

hier in bloei. De afwisselende wandeling

wandelen kom je bij een T-splitsing.

goed zicht op de Stille Kern. Bij de

gaat langs open water, half open vlaktes

Ga linksaf en volg het pad langs de

Horsterberg vind je een weids uitzicht

en door gesloten bos. In het gebied kun

waterplas terug naar de Horsterberg.

over de grote waterplas. Hiervandaan

je op meerdere plekken de grote kudde

Je kijkt uit op lepelaars, grutto’s,

gaat een trap naar beneden. Aan het

konikpaarden tegenkomen

eind van de trap begint de wandeling

paarden zijn gewend aan bezoekers,

Misschien zie je de zeearend wel

over een half verhard pad.

maar voor de veiligheid is het verstandig

boven het water zweven

om op minimaal 25 meter afstand te

In september is de vogeltrek in de

blijven van de konikpaarden.

Stille Kern op zijn hoogtepunt.

Tuurtoren
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zwanen en vele eendensoorten.
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