
Boswachterspad Kuinderbos   
Wandelen in Kuinderbos  

Wandelroute Kuinderbos

Startpunt 
Parkeerplaats burchtbos

Hopweg

Bant

Lengte:  kilometer 

Markering: geen           

   

Met de auto 
De parkeerplaats ligt aan de Hopweg net 

buiten Kuinre. Vanaf de Kuinderweg rijdt 

u de Hopweg op. Na  meter bevindt 

zich de parkeerplaats aan de linkerkant.   

Openbaar vervoer 
De dichtstbijzijnde bushalte is 

Burchtstraat in Kuinre, Vanaf daar loop 

je binnen enkele minuten naar de 

parkeerplaats. 

 

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

Harco Bergman
Boswachter Kuinderbos   
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  Highlights
1   De grazende pony’s voorkomen dat 

het weiland tot bos dichtgroeit. 

2   Bij het kalkrijke water van 
het Kuinderbos vind je  
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. 

www.staatsbosbeheer.nl/boswachterspaden



Boswachterspad Kuinderbos   
Loop vanaf het TOP-bord rechtsaf zoals aangegeven op de borden. 

Sla na 30 meter linksaf het bos in en volg het slingerpad met de rode 

paddenstoelen. Op de rand van het open veld ga je rechtsaf en loop je de 

trap op, naar de top van de Kuinderberg. 

Pony’s en broedvogels 
Neem de trap links naar beneden. Houd 

het water van de Kuindervaart aan de 

linkerhand. Je gaat de eerste brug linksaf 

over en vervolgt het pad aan de andere 

kant van de vaart. Op het asfaltweg sla 

je rechtsaf, over de dam ga je meteen 

rechtsaf en vervolgens sla je meteen het 

bospad linksaf in. Blijf dit pad parallel 

aan de asfaltweg volgen, tot aan het 

verharde pad: hier sla je linksaf en 

vervolg je de route op het asfaltweg zelf.

Op de grote open plek aan de 

rechterkant van de weg grazen 

pony’s 1 . 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 

brandnetels. 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.

46 libellen 
Ga tegenover het informatiebord rechts 

van de weg het bospad schuin links in. 

Volg de witte paaltjes van de ruiterroute. 

Een klein stukje verderop heeft het bos 

plaatsgemaakt voor open stukken met 

vennetjes. Door de bovenste veenlaag 

van de grond tot op de zandlaag af 

te graven, kwamen de hoogvennetjes 

die hier duizend jaar geleden ook te 

zien waren weer aan de oppervlakte. 

Er groeit dopheide, ronde zonnedauw 

en moeraswolfsklauw en er komen 

tientallen libelle- en vlindersoorten op 

het kalkrijke water af 2 .  

Na het eerste ven aan de rechterkant 

sla je linksaf. Dit betonfietspad blijf je 

1,4 km volgen, met de bocht mee naar 

rechts waar het pad het brede zandpad 

kruist. Na het bankje (links, bij oversteek 

‘nieuwe’ beek) bij het eerste bospad 

rechtsaf. Na ca. 200 meter sla je rechtsaf 

en volg je de rode paaltjes. 

Kuinderplas 
De Kuinderplas 3  werd in de jaren ’80 

gegraven. Het zand was nodig voor de 

aanleg van de op- en afritten van de A6 

en voor woningbouw in Emmeloord. 

Rond de plas grazen pony’s en paarden. 

In de winter is het een pleisterplaats 

voor eenden en ganzen. 

Op het asfaltweg verlaat je de rode 

route en ga je linksaf langs werkschuur 

Staatsbosbeheer (achter de laatste deur 

aan de achterkant van het gebouw 

vind je een toilet en een boswachters 

rustpunt waar je jezelf kunt bedienen 

met koffie, thee en fris). Voor het water 

ga je rechtsaf. Voor het hek linksaf. Volg 

het betonfietspad. Waar het fietspad een 

bocht naar links maakt, ga je rechtsaf 

het zandpad op. 

Spechten en 
paddenstoelen 
In januari 2007 leek het in dit bosperceel 

of reuzen een 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 4  hebben juist dood 

hout nodig om te kunnen groeien.

Volg de witte paaltjes, steek de 

Hopweg over en blijf de witte paaltjes 

volgen. Bij de kruising met vier witte 

paaltjes sla je rechtsaf. Bij het blauwe 

paaltje links ga je rechtsaf een smal 

wandelpad op. 

Volg de blauwe paaltjes (in 

tegengestelde richting – je ziet dus 

de achterkant van de paaltjes). Blijf 

rechtdoor lopen tot je bij de rand 

van het open terrein komt. Daar 

sla je linksaf en blijf je de blauwe 

paaltjesroute volgen. Bij het smalle 

schelpenpad ga je rechtsaf het open 

veld in, in de richting van Kuinre. 

Daar ga je rechtsaf de Havendijk op. 

Aan het einde ga je rechtsaf en neem 

je het trappetje onder de weg door. 

Loop langs de sluis en sla rechtsaf 

bij de Burchtstraat. Bij de rotonde 

ga je over de houten brug. Volg het 

fietspad richting Emmeloord en sla 

na 100 meter rechtsaf de Hopweg op. 

Na 200 meter arriveert u weer bij het 

startpunt. 




