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Ga 20 meter voor dit bord rechtsaf. Loop door tot

aan het betonnen fietspad en ga linksaf. Volg dit

fietspad tot de picknicktafel aan de linkerkant van

het fietspad in een bocht naar rechts. Klim hier

over het hek en volg het bospad. 

Aan het eind komt u door een smal pad in een

weiland uit. Let op: hier lopen paarden, ga nooit

tussen een merrie en haar veulen staan en voer

de dieren niet. 

Loop rechts naar de hoek van het gaas. Dit is een

van de plekken waar u met wat geluk de

weidebeekjuffer kunt zien vliegen.

Om de route te volgen gaat u naar links richting

de boerderij die u ruim links ervan moet passeren

door het weiland (zie kaart) om nabij het water

van de Kuinderplas een klaphek te vinden. 

Volg vanaf dit punt de rode palen en u komt weer

terug bij het startpunt.

Libellenroute

Door de vele poelen en natuurvriendelijke
oevers is het Kuinderbos een waar libellen -
paradijs. Meer dan 45 soorten zijn er te
vinden, zoals de bruine en noordse winter-
juffer, de blauwe glazenmaker en de grote
roodoogjuffer. En met een beetje geluk ziet  
u de prachtige gevlekte witsnuitlibel voorbij
vliegen. 
Staatsbosbeheer heeft een ruige wandelroute
uitgezet door dit gebied. Tijdens deze
wandeling kunt u de libellen van dichtbij
bewonderen. En wellicht ook enkele van de
meer dan 20 soorten vlinders die hier leven.

Routebeschrijving 
Startpunt: werkschuur Kuinderbos, 

Hopweg 21, 8314 PX  Bant

Lengte: 3,5 km (deels gemarkeerd met rode

paaltjes)

Volg vanaf de werkschuur van Staatbosbeheer bij

de handwijzer van natuurpad De Kuilen (rechts

van de weg) de rode paaltjes. 

Onderweg ziet u aan de linker een observatiehut

met een mooi overzicht over de Kuinderplas. Als u

verder loopt komt u langs diverse poelen. Op de

plek waar rechts een bank op het heuveltje staat,

ziet u links poelen die zijn aangelegd in 1995 en

de bron zijn van de libellenrijkdom van het

Kuinderbos. 

Als u de rode paaltjes verder volgt, ziet u vanaf

een uitkijkheuvel de beek die de Kuinderplas

verbindt met het Schoterveld. Hier wordt een plas

aangelegd van 20 hectare groot. Op het

infopaneel staan alle 45 soorten libellen die tot

2011 gezien zijn in het Kuinderbos. 

Blijf de rode paaltjes volgen tot de volgende

uitkijkheuvel. Na de heuvel loopt u over een smal

pad door het bos en komt u bij een bord dat

uitleg geeft over de begrazing door pony’s. 
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