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Picknickbank

Highlights

1 De grazende pony’s voorkomen dat het weiland
tot bos dichtgroeit.

2 Bij het kalkrijke water van het Kuinderbos vind

je 46 libellensoorten en tientallen verschillende
vlinders..

3 Geniet net als de boswachter van de rust, ruimte, het weidse landschap en het uitzicht op het
water van de Kuinderplas.

4 Tussen de dode bomen leven kleine zoogdieren,
spechten en groeien in de herfst verschillende
soorten paddenstoelen.

Startpunt
Parkeerplaats Burchtbos
Hopweg, Bant
Lengte: 13,5 kilometer
Markering: geen

Met de auto
De parkeerplaats ligt aan de Hopweg net buiten Kuinre. Vanaf de
Kuinderweg rijd je de Hopweg op.
Na 150 meter bevindt de parkeerplaats zich aan de linkerkant.

Openbaar vervoer
De dichtstbijzijnde bushalte is
Burchtstraat in Kuinre. Vanaf daar
loop je binnen enkele minuten
naar de parkeerplaats.
staatsbosbeheer.nl
boswachterspaden

“De natuur beloont je
rijkelijk voor de
kilometers die je loopt”
Harco Bergman
Boswachter Kuinderbos

Boswachterspad Kuinderbos
Vanaf het TOP-bord loop je rechtsaf, zoals aangegeven op de borden.
Sla na 30 meter linksaf het bos in. Volg vanaf daar het slingerpad met de
rode paddenstoelen (een groot deel van het zogenaamde Zeven Dwergenpad). Je komt op een gegeven moment uit op de rand van een open veld
(daar zie je links, in het verlengde van het schelpenpad, de Oude Burcht
van Kuinre. Daar even een kijkje nemen is een aanrader). De route vervolg
je door rechtsaf te slaan en over het grasveld langs de bosrand richting de
Kuinderberg te lopen. Bij de T-splitsing waar je het bos weer in kan, kies je
ervoor om linksom het water te lopen tot je rechts de trap van de Kuinderberg ziet. Deze trap beklim je naar de top.
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Op de asfaltweg verlaat je de rode route

Dit slingerpad volg je zo’n 800 meter
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lang (je loopt de blauwe bordjes-/paal-
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Iets voor de Kuinderplas ga je rechtsaf
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Aangekomen bij het asfalt-fietspad
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Spechten en
paddenstoelen

straat, die je uitloopt tot de rotonde.
Daar sla je rechtsaf en steekt het houten
bruggetje over. Over de brug ga je links

In januari 2007 leek het in dit bosper-

het fietspad op (richting Emmeloord).
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Na 100 meter sla je rechtsaf de Hopweg

Mikado had gespeeld. Tijdens een storm

op. Na 150 meter ligt, aan de linkerkant,

gingen hier elfduizend bomen om.

de parkeerplaats met het startpunt.

Negenduizend daarvan zijn opgeruimd.
De overige bomen heeft Staatsbosbeheer bewust laten liggen, want dood
hout trekt nieuw leven aan: spechten
maken in dode bomen hun nestholtes,

