
  









Startpunt
Parkeerplaats Kuinderbos (TOPpunt) 

Ter hoogte van Hopweg 2B,  

Luttelgeest 

Lengte: 13,5 kilometer 

Markering: geen 

Met de auto 
Het Kuinderbos hoort bij Flevoland. 

Rijd vanaf de Kuinderweg bij (het 

Overijsselse) Kuinre de Hopweg op. 

Na 150 meter ligt de parkeerplaats 

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

Boswachterspad Kuinderbos
Wandelen in Kuinderbos

“De natuur beloont je 
rijkelijk voor de 
kilometers die je loopt”

Harco Bergman
Boswachter Kuinderbos

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

Bij het kalkrijke water van het Kuinderbos vind 
je 46 libellensoorten en tientallen verschillende 
vlinders.

Geniet net als de boswachter van de rust, ruim -
te, het weidse landschap en het uitzicht op het 
water van de Kuinderplas.

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

Boswachterspad
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Je ziet hier een vijfsprong. Neem het 

bospad bij het paneel van het zogenaam-

de Zeven Dwergenpad. Volg vanaf hier 

het slingerpad met de rode paddenstoel-

markering. Bij de eerste kruising ga je 

rechtdoor, bij de tweede kruising ga je 

ook rechtdoor. Je komt daarna uit op 

de rand van een open veld. Rechts zie je 

een houten hekwerk met ‘huisje’. (Aan 

de linkerkant zie je de Oude Burcht van 

Kuinre. Het is een aanrader om daar even 

een kijkje te nemen). De route vervolg 

je door rechtsaf te slaan en langs het 

houten huisje te lopen. Je gaat over het 

grasveld langs de bosrand richting de 

Kuinderberg. Bij de T-splitsing waar je het 

bos weer in kan, ga je rechtdoor. Direct 

daarna ga je linksaf. Je loopt dus langs 

het water (dat je aan jouw linkerkant 

houdt). Wandel tot je rechts de trap van 

de Kuinderberg ziet. Deze trap beklim je 

naar de top. 

Boven op de ‘berg’ neem je de trap links 

naar beneden. Loop tot aan het water 

(Kuindervaart) en sla daar rechtsaf. Je 

loopt met een grote lus om het water 

heen, tegen de klok in. Loop langs deze 

waterkant tot je weer terug bent bij de 

Kuindervaart op de viersprong met het 

bruggetje aan je linkerhand. Sla op deze 

kruising linksaf het bruggetje over. Aan 

de overkant sla je rechtsaf. Je volgt het 

pad langs de vaart zo’n 900 meter recht-

door totdat je bij een asfaltweg komt.  

Op deze Schansweg sla je rechtsaf. 

Na de dam ga je direct rechtsaf (parkeer-

plaats en aanduiding natte neuzenpad). 

Op de parkeerplaats zie je redelijk snel 

aan de linkerkant een oranje Staats-

bosbeheer bordje bij een bospad. Dat 

bospad sla je in. Bij de eerste kruising ga 

je rechtdoor, bij de tweede kruising ga 

je ook rechtdoor. Dan kom je over een 

parkeerplaatsje, ook deze steek je recht 

over. Het pad gaat vanaf daar rechts het 

bos in met een bocht naar links. Bij de 

volgende kruising ga je weer rechtdoor. 

De viersprong daarna (met twee hou-

ten slagbomen) is een kruising met een 

breed (auto)pad. Je gaat hier linksaf dat 

brede pad op. Op de asfaltweg sla je 

rechtsaf en je loopt op deze Schansweg 

(met de bocht mee) tot je bij een bosrand 

komt (aan je linkerkant). 1

Als je bij de bosrand bent ga je daar links 

het bospad in (tegenover het veld met ij-

zeren hek en klaphek). Bij de eerste krui-

sing ga je rechtdoor, ook bij de tweede 

kruising blijf je rechtdoor lopen. Je ziet 

op een gegeven moment een vennetje 

aan de rechterkant, daar sla je linksaf. Dit 

betonfietspad blijf je zo’n 2 km volgen. 

Je passeert tijdens deze 2 kilometer een 

meertje aan je linkerkant, even verder-

op een picknickbank bij een hek aan je 

rechterkant. Je vervolgt het fietspad met 

de bochten mee. Je ziet weer een water-

tje aan je linkerkant en op een gegeven 

moment zie je links een graspad en een 

(agrarisch) veld. Hier blijf je nog steeds 

op het betonnen fietspad rechtdoor 

lopen. Dan kom je op een kruising met 

breed pad, daar blijf je rechtdoor op het 

fietspad. Daarna heb je een kruising met 

smalle bospaadjes, daar blijf je dus ook 

op het betonnen pad rechtdoor gaan. 

Ook de volgende kruising (bij groene 

prullenbak) blijf je rechtdoor gaan. Je 

loopt tot het betonpad het brede zand-

pad kruist (bij een bord met wit/rode 

markering). Daar sla je rechtsaf en loopt 

dus nog steeds op het betonnen fietspad. 

Je ziet een bankje aan je linkerhand. Na 

zo’n 200 meter zie je aan jouw rechter-

hand twee bospaadjes. Je neemt hiervan 

het linker, bredere bospad. 2

Na ca. 100 meter kom je op een open 

vlakte. Hier sla je rechtsaf en direct weer 

rechtsaf bij het paaltje met rood bordje 

en wit poppetje en pijltje erop. 

(Deze rode routemarkering volg je tot 

vlak voor de camping, maar wordt hier 

ook beschreven.) Je volgt het graspad 

met aan je linkerkant een waterpoel 

en rechts een bosrand. Je komt langs 

een groot bord met libellenreservaat 

erop (met aan de rechterkant twee 

bospaadjes). Je blijft rechtdoor lopen 
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Op de parkeerplaats staat een hoog TOP-informatiepaneel van cortenstaal. 
Op de plattegrond van dit paneel staat het boswachterspad met een rode 
lijn en groene cirkeltjes aangegeven. Het is handig om hier een foto van 
te maken, zodat je de route ook op jouw telefoon hebt staan. Naast het 
TOP-informatiepaneel staat een wegwijzerpaal die het startpunt van het 
boswachterspad aangeeft met een groene cirkel en pijl. Volg deze pijl en 
loop zo’n 30 meter over de parkeerplaats. 



over het graspad en komt uit bij de 

bosrand. 

In het bos volg je het pad (met rode 

markering) het bos in. In een bocht zie je 

een soort pad naar rechts gaan, maar jij 

gaat links met de bocht mee richting het 

bankje. Vlak na dit bankje ga je recht-

door en via de trap omhoog om over de 

bult heen te lopen*. Hier geniet je van 

prachtig uitzicht op de Kuinderplas (er 

is ook een bankje). Als je weer beneden 

aan de bult komt ga je rechtdoor (links 

aanhouden). 

*Liever niet over de bult? Kies er dan voor 

om rechts onder de bult langs te lopen. 

Je ziet iets verderop aan je linkerkant dat 

het pad vanaf de bult omlaag komt. Als 

je onderlangs bent gegaan ga je hier dus 

rechtsaf. Beide paden komen dan weer sa-

men op hetzelfde pad. Dat pad vervolg je.

Bij de T-splitsing ga je rechtdoor, je loopt 

dus richting een groot bruin bord met 

daarop vermeld ‘Boswachterij Kuinder-

bos’. Je gaat met de bocht mee en komt 

bij een klaphek. Je gaat door het hek en 

komt in het gebied van de pony’s. 3

Je loopt zo’n 700 meter langs/om de 

Kuinderplas (tegen de klok in). Dat 

betekent dus dat je het water steeds aan 

je linkerkant houdt. Je gaat vanaf het 

klaphek als het ware steeds rechtdoor tot 

het einde van het water. Daar ga je bij 

de bocht dus linksaf om langs het water 

te blijven lopen tot de afrastering met 

klaphekken. Daar ga je door de dubbele 

klaphekken heen. 

Je loopt nog een stukje over het weiland 

en gaat dan door het klaphek aan je 

linkerhand. Je komt weer in een stukje 

bosgebied. Bij de splitsing ga je linksaf 

en je komt even verderop bij een kruising 

met een asfaltweg. Je gaat hier linksaf 

richting het boswachtersrustpunt. Je 

loopt richting een grote, grijze schok-

betonschuur. (Dit is de werkschuur van 

Staatsbosbeheer. Je komt op het terrein 

van natuurkampeerterrein De Veenkuil. 

Aan de rechterkant van het asfalt is een 

boswachters rustpunt waar je jezelf kunt 

bedienen met koffie, thee en fris. Aan de 

achterkant van de schokbetonschuur vind 

je een toilet, de achterste laatste deur.)

Je loopt rechtdoor richting het water (de 

Kuinderplas). Iets voor de Kuinderplas ga 

je rechtsaf (volg het bordje Natuurpad De 

Kuilen (rode route)). Voor het ijzeren hek 

(bij open terrein Kuinderplasveld) sla je 

linksaf en vlak daarna weer rechts op het 

betonfietspad. Je passeert aan je linker-

hand een vogelkijkhut met picknicktafel. 

Vlak daarna kom je op een kruising 

met een ijzeren hek aan de rechterkant. 

Hier ga je rechtdoor en blijft dus op het 

betonnen fietspad. Je komt bij een groen, 

ijzeren bruggetje dat je oversteekt. Op de 

T-splitsing ga je rechtsaf het zandpad op 

en gaat met de bocht mee. 4 

Bij de volgende T-splitsing ga je recht-

door. Even verderop steek je de Hopweg 

over en vervolgt aan de overkant de 

route rechtdoor tot de eerste kruising. 

Hier sla je rechtsaf. Bij de eerstvolgende 

T-splitsing sla je linksaf. Je blijft een tijd 

op dit brede ruiterpad lopen. Je negeert 

het graspad aan je rechterkant. En je 

negeert ook het graspad wat je even ver-

derop aan je linkerkant ziet. Op de grote 

kruising ga je rechtdoor. De volgende 

kruising is met een smal bospad. Hier zie 

je aan je linkerkant een paaltje met een 

blauw bordje. Je slaat hier rechtsaf het 

smalle wandelpad op. 

Dit slingerpad volg je zo’n 800 meter 

lang (je loopt de blauwe bordjes/paaltjes 

route in tegengestelde richting en je 

komt langs de ‘dood doet leven plek’ en 

gaat bij de drie kruispunten die je tegen-

komt rechtdoor). Dit slingerende bospad 

komt uit bij een kruispunt met voor je 

een open terrein. Hier sla je linksaf. Vlak 

daarna volgt weer een kruising. Hier ga 

je rechtdoor langs de houten slagboom. 

Het mountainbikepad dat naar links 

gaat laat je links liggen en je blijft dus 

rechtdoor gaan. Je komt bij een kruising 

met een betonnen fietspad. Je gaat hier 

rechtsaf het fietspad op dat tussen de 

weilanden doorgaat. 

Aan het eind van dit fietspad (bij de 

picknickbank) ga je rechtsaf de Havendijk 

op richting Kuinre. Je ziet de watertoren 

van dit dorpje voor je. Aan het einde 

van de Havendijk (na het haventje) en 

over de brug neem je de trap rechts naar 

beneden. Dit pad loopt onder de Kuin-

derbrug door. Je gaat de trap omhoog en 

komt op de Beurtmanskaai en loopt dan 

rechtdoor langs het water. Bij de sluis 

steek je over en komt dan in de Burcht-

straat. Deze loop je rechtdoor tot je bij 

de rotonde aankomt. Daar sla je rechtsaf, 

loopt over de parkeerplaats, steekt de 

weg over en steekt het houten bruggetje 

over. 

Over dat bruggetje kom je uit op een 

fietspad, deze volg je. Je steekt de weg 

over en de kruising met het fietspad en 

loopt dus rechtdoor richting Lemmer/

Emmeloord (zie fietsbewegwijzering). Je 

gaat weer een houten bruggetje over. 

Vlak daarna sla je rechtsaf de Hopweg 

op. Na 150 meter ligt, aan de linkerkant, 

de parkeerplaats met het startpunt. 
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1	Pony’s en broedvogels

Op de grote open plek aan de rechter-

kant van de Schansweg grazen pony’s. 

Zou hier niks gebeuren, dan zou dit 

weiland in korte tijd dichtgroeien tot 

bos. De pony’s knabbelen graag aan de 

meidoornstruiken. Op de plaatsen waar 

ze poepen, groeien steeds meer brand- 

netels. Naast de pony’s kruisen ook 

andere dieren je pad. Tijdens de gehele 

wandeling kun je uitkijken naar de 80 

soorten broedvogels die langs de paden 

in het gebied zitten. Als je goed luistert 

kun je ook de roep van de raaf horen. 

2	Een walhalla voor libellen en  

vlinders

In het Kuinderbos is plaatsgemaakt voor 

open stukken. Door de bovenste veen-

laag van de grond tot op de zandlaag af 

te graven, kwamen de hoogvennetjes 

weer aan de oppervlakte (deze vennetjes 

waren hier duizend jaar geleden ook).  

Er groeit dopheide, ronde zonnedauw en 

moeraswolfsklauw en er komen tien-

tallen libelle- en vlindersoorten op het 

kalkrijke water af.

3	Kuinderplas 

De Kuinderplas werd in de jaren ’80 

gegraven. Het zand was nodig voor de 

aanleg van de op- en afritten van de 

snelweg A6 en voor woningbouw in 

Emmeloord. In de winter is dit water een 

pleisterplaats voor eenden en ganzen. 

Rond de plas grazen pony’s en paarden. 

Deze paarden zijn mensen gewend. Het 

kan zijn dat ze even bij je komen snuffe-

len, maar als je ze geen aandacht schenkt 

dan lopen ze je gewoon voorbij. 

4	Spechten en paddenstoelen 

In januari 2007 leek het, in dit bosper-

ceel, of een stel reuzen het spelletje 

Mikado hadden gespeeld. Tijdens een 

storm gingen hier elfduizend bomen om. 

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, kleine 

zoogdieren vinden er een plekje om zich 

te verschuilen en veel paddenstoelen 

hebben juist dood hout nodig om te 

kunnen groeien. 
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Toelichting op de highlights


