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V20 Stille Kernroute 2, Zeewolde (12,7 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats Bingelweg, Spiekweg 3896 LS Zeewolde.  

Openbaar vervoer: Bushalte Slingerpad, buslijnen 160 vanuit Almere of Zeewolde en 142 vanuit 

Nijkerk of Harderwijk via Zeewolde. Zie aanlooproute in routebeschrijving. 

Horeca: geen        Onverhard: 75% 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V20 Stille Kernroute 2, Zeewolde (12,7 km) 

Het Horsterwold, is één van de mooiste natuurgebieden van Flevoland. Tussen 1973 en 1985 werd 

hier één van de grootste loofbossen van Europa ingeplant. Het centrale deel van het bos, De Stille 

Kern, werd daarna ingericht met plassen en veel struikgewas. Het gebied is uniek, niet alleen 

vanwege de variatie die je onderweg aantreft maar ook omdat je hier als wandelaar mag afwijken 

van de gebaande paden.  

En dat is net wat we gaan doen. Vanaf de Bingelweg wandelen we langs plassen in het gebied. 

Daarna struinen we langs de rand van een kleinere plas. Daarna gaan we naar de plassen ten 

noorden van de Flediteweg. En daar kun je zien wat je kunt doen met een voormalig betonfietspad. 

Daarna struinen we wederom langs de randen van de plassen, beklimmen de Tuurtoren en genieten 

van de ruige natuur. En als je geluk hebt tref je er een kudde konikpaarden aan. De Stille Kern leent 

zich bij uitstek om te onthaasten.  

N.B. De route kan in de winter en na een regenperiode hier en daar drassig zijn. 

1. Wandel vanaf de parkeerplaats 

Bingelweg richting het klaphek,  ga LA 

door het klaphek en volg de klinkerweg. 

Sla daarna LA en volg het betonfietspad 

richting Almere. Sla na de bocht naar 

links, na de waterpoel aan de 

rechterzijde, RA en volg de grasweg. [OV-

reizigers steken de Spiekweg over en 

volgen daarna het betonfietspad het bos 

in. Sla aan het eind RA, breed 

betonfietspad en sla voor de poel LA, 

graspad] Ga bij de zijweg RD en blijf de 

grasweg volgen. Sla voor het brede  betonfietspad RA en volg de half verharde weg. Sla aan het eind, 

voor het water, LA en volg de half verharde weg. Loop het wilgenbos uit en sla net voor de flauwe bocht 

naar rechts LA en volg de rechteroever van de plas. Blijf de plas aan de linkerhand houden en volg de 

oever tweemaal met een scherpe bocht naar links. Sla vóór de 

populieren aan de rechterzijde en ter hoogte van het eiland in het 

water RA en volg de brede grasstrook tussen de begroeiing. Ga de 

heuvel op en ga RD richting het betonfietspad. Sla daar RD en volg 

het betonpad tot het einde. 

 

2. Sla LA en ga over het veerooster in de asfaltweg. Sla 

daarna RA en passeer de parkeerplaats en het hoge klaphek. Volg 

nu een half verharde weg. Sla daarna RA en volg het oude 

betonfietspad. Passeer de betonplaten over het water en vervolg 

daarna het betonpad. Hou voor de volgende plas rechts aan en volg 

het brede graspad. Hou voor de afrastering links aan en na de plas 

weer links aan. Het pad buigt daarna af naar rechts en gaat het bos 

in (betonpad). Sla in het bos RA en volg het karrenspoor. Ga op de 

kruising van karrensporen RD, breed graspad en sla daarna na het  

klaphek RA en volg het brede betonfietspad. 
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3. Steek de asfaltweg over en ga RD door het klaphek. Volg nu het graspad. Hou links aan voor de 

grasvlakte, volg de bosrand en ga daarna LA het bos weer in. Sla aan het einde van het bos LA en loop in 

de richting van de uitkijktoren. Sla voor de trap RA, loop langs de poel en buig daarna af naar rechts. Sla 

vóór de plas LA en volg de oever van de 

plas. Sla bij het einde van de plas LA en 

volg het pad tussen de struiken en loop 

daarna RD richting de open grasvlakte. Hou 

voor de heuvel rechts aan. Sla aan het eind 

LA en volg de half verharde weg. Sla in de 

scherpe bocht naar links RA en volg een 

graspad richting het water. Buig daarna af 

naar links en volg de grasstrook tussen de 

struiken. Loop verderop in de richting van 

de wilgen en sla voor de wilgen RA. Hou 

daarna vóór de plas links aan. Volg nu de 

bosrand. Ga bij de open grasvlakte RD en volg de waterkant. Hou vlak voor het einde van de plas links 

aan en sla RA en volg nu een half verharde weg. Sla bij het einde van de plas (in de bocht van de half 

verharde weg) LA en volg een brede grasweg. Blijf deze weg, die later half verhard wordt, volgen. [OV-

reizigers slaan RA, betonfietspad richting Almere en slaan verderop weer LA om uit te komen bij de 

bushalte Slingerweg.] Ga daarna RD over de klinkerweg en na het klaphek RA richting de parkeerplaats. 

EINDE VAN DE WANDELING 

 


