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C) Loop in westelijke richting met het water, de

Welpplas, aan de linkerhand.

D) Loop, onderaan bij de slenken, om de

waterpartij heen en ga in noordelijke richting met

het water aan de rechterzijde.

E) Ga rechts tussen twee waterpartijen door naar

de Hosterberg voor het uitkijkpunt.

F) Ga na de berg weer naar het pas en ga links in

oostelijke richting tot de Y-splitsing uitkomt.

G) Sla linksaf en loop terug naar de parkeerplaats.

Onderweg

1. Konikpaarden

In De Stille Kern laat Staatsbosbeheer de natuur

haar gang gaan. Het is een prachtig ooibos-

moeras aan het worden. Er graast een kudde

konikpaarden, die in verschillende familiegroepen

het gebied doorkruisen. Niet zoveel dat de hele

boel wordt kaal gegeten, maar genoeg om te

voorkomen dat het een dicht bos wordt.

2. Slenken

De Stille Kern is een struingebied waar u niet op

de paden hoeft te blijven en dat groot genoeg is

om volledig op te gaan in de natuur. Luister naar

de enorme hoeveelheden vogels die het gebied

bevolken en met een beetje geluk hoort u de

wielewaal hoog boven in de bomen. Ook de

zeearend, ‘de vliegende deur’, wordt in dit gebied

regelmatig waargenomen. Langs de slenken, op

de slikkige oevers, kunt u witgatjes tegenkomen,

een oeverlopertje met een opvallend wit

staartstuk. Waar het water iets dieper is, zien we

lepelaars die met het hun kenmerkende

hoofdzwaaien het water afstruinen op zoek naar

Struinen door de Stille Kern

Een 900 hectare groot natuurgebied in

het Horsterwold waar natuurlijke

processen volop de ruimte krijgen. Het

gebied wordt begraasd door een kudde

konikpaarden, die zorgen voor een

gevarieerde vegetatie. Door begrazing

ontstaan er mooie overgangen tussen

grasland, struiken en struweel, en

opgaand bos. Verschillende planten- en

diersoorten vinden een plek om te

kunnen groeien en leven.

Over de route

Lengte: 6,5 km, ca. 2 uur

Startpunt: Parkeerplaats De Stille Kern,

Flediteweg, 3896 Zeewolde.

Openbaar vervoer: er gaan geen bussen naar het

startpunt.

Honden: niet toegestaan.

Tip: de route volgt een wandel/beheerpad. Trek

stevige wandelschoenen aan. De route is niet

geschikt voor kinderwagens en rolstoelen.

Routebeschrijving

Loop vanaf de parkeerplaats De Stille Kern het

gebied in via het doorgangshek.

A) Ga na het hek rechts en volg het wandel-

/beheerpad richting het westen. Sla het eerst pad

linksaf en volg dit in zuidelijke richting.

B) Houd bij de Y-splitsing links aan het open

gebied in.



kleine waterdiertjes. In de rietkragen broeden

blauwborsten en gonst het zomers van de kleine

karekieten. In de nazomer kleurt het natuurlijk

grasland paars-roze door de bloeiende rode

ogentroost. Een plantje dat hier op de klei goed

wil groeien maar toch als rode lijstsoort te boek

staat.

3. Horsterberg

De Horsterberg geeft sinds 2002 een prachtige

kijk op De Stille Kern. Een gebied met natuurlijke

graslanden, waterpartijen, omzoomd door

struiken en bos. Hoewel dit deel van het 900 ha.

grote natuurgebied pas in 1994 werd ingericht

zien we nu een landschap dat hier veel langer

geleden van nature had kunnen ontstaan. Dat

heeft veel te maken met de enorme groeikracht

van de vette zeeklei. De bomen en struiken

groeien hier in een razend tempo en als het

gebied niet werd begraasd met konikpaarden dan

zouden de open, grazige delen binnen een mum

van tijd dichtgroeien. Met een beetje geluk kunt u

vanaf de Horsterberg de kudde paarden zien

grazen langs de oevers van de slenken. 
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