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V24 Kuinderbosroute, Luttelgeest (16,3 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt:  

Café De Kleine Burcht, Burchtstraat 13, 8374 KC Kuinre. 

Openbaar vervoer:  

Halte Burchtstraat, Kuinre, lijn 76 van Steenwijk naar 

Marknesse v.v. Vanaf de bushalte over het fietspad en langs 

de rotonde richting het tankstation. 

Parkeren:  

Bij de start of bij TOP Kuinderbos, Hopweg 2B 8315 RH 

Luttelgeest. Loop staande voor de TOP-zuil naar links en aan 

het eind van de parkeerplaats RA en volg de route vanaf (*) 

Horeca:  

Bij de start of koffie en broodjes bij het tankstation. 

Onverhard: 90% 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V24 Kuinderbosroute, Luttelgeest (16,3 km) 

Het Kuinderbos ligt aan de rand van de Noordoostpolder nabij het voormalige Zuiderzeestadje 

Kuinre. In de Middeleeuwen lag hier de burcht van de Heren van Kuinre, die bij een stormvloed door 

het water werd verzwolgen. De wandeling voert allereerst naar een reconstructie van deze burcht en 

daarna naar een heuvel. Daarna volgen we de Kuindervaart en gaan we vervolgens westwaarts. We 

wandelen door bos, open weilanden en langs vennetjes. Daarna komen we uit de Kuinderplas, ofwel 

De Kuilen. 

Na het oversteken van de Schoterweg wacht ons een volgende verrassing. Hier zijn sinds enkele jaren 

in houten kisten zandsculpturen te bewonderen. Tijdens het verkennen van de route stonden de 

sculpturen in het teken van 75 jaar vrijheid. Na het verlaten van de zandsculpturenroute volgt een 

wandeling door de bossen. Onderweg passeren we de oude haven van Kuinre, die nu door de 

inpoldering midden in het land ligt. 

1. Steek bij Eetcafé De Kleine Burcht de weg over, 

loop over het gras langs de stuw en sla na de 

picknickbank LA en volg het fietspad en ga over 

het brugje. Steek de Hopweg over en hou rechts 

aan en volg het fietspad het bos in. (*) Sla vóór de 

slagboom LA en volg het ruiterpad. Sla het eerste 

pad RA en direct op de kruising van paden LA. Ga 

bij de samenkomst van paden RD over het 

onverharde pad. Sla na het passeren van de sloot 

scherp RA (neem het rechterpad). Ga aan het eind RA en volg de blauwe route en volg het graspad langs 

het water. Ga LA over het bruggetje richting de restanten van de Eerste Burcht van Kuinre. Ga na een 

rondgang weer terug onder de boog door en over het bruggetje. Sla dan LA, loop richting het fietspad en 

ga direct RA langs de bosrand en langs de houten hut. Ga daarna RA het bos in en hou vervolgens links 

aan. Loop nu om de plas. Ga daarna RA via de trap de heuvel op. Steek boven het kruisende pad over en 

ga dan RD via de korte trap naar beneden en RD langs de bovenzijde van het grasveld. Blijf de bosrand 

volgen en daal geleidelijk af. Sla in de hoek van het grasveld LA, breed onverhard pad. Steek een 

kruisend ATB-pad over en vervolg een graspad. 

 

2. Ga vóór het water RA en volg de oever van de 

plas. Ga LA over de brug (betonpad) en bij 

wandelknooppunt A13 RA over een onverharde weg. 

Ga aan het eind RA over de asfaltweg en direct na de 

vaart RA het bos in richting de parkeerplaats. Sla op de 

parkeerplaats LA en volg het pad bij paal met gele kop. 

Passeer een open veld en ga bij de picknickbank LA en 

volg de bosrand en ga daarna RD het bos in. Steek het 

betonpad over en vervolg RD het bospad. Ga bij een 

kruisend ATB-pad RD over het graspad. Het pad komt uit op een grasveld, volg hier de bosrand aan de 

linkerzijde. Ga aan het eind van het grasveld RA en passeer de slagboom. Sla op de kruising LA, half 

verharde weg en volg deze met een bocht naar links. Neem daarna het eerste pad RA (met bord van 

Staatsbosbeheer). Neem daarna het eerste pad LA door het klaphek. Ga RD over het open veld en 

daarna nogmaals RD door het klaphek. Sla aan het eind RA en ga weer door een klaphek. Passeer een 

plas aan de linkerzijde en ga vóór de volgend plas RA en ga vervolgens LA door het klaphek. Ga nu RD, 

dwars over het weiland. 
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3. Ga aan het eind door het klaphek, steek de asfaltweg over 

en ga RD het bos in over een onverharde weg. Loop deze 

weg uit tot de plas, sla daar LA en volg het betonfietspad. 

Sla in de scherpe bocht van het fietspad bij de 

picknickbank RA, klim over het hek en ga aan de andere 

zijde van de afrastering LA. Volg direct daarna het pad RD. 

Ga bij een kruisend graspad RD. Sla voor de plas RA en ga 

daarna RA over de zandweg. Deze weg gaat over in een 

pad en buigt naar rechts. Sla voor de weide LA en volg de 

bosrand. Ga daarna dwars over de weide en kruis de houtwal. Hou daarna links aan en wandel in de 

richting van de plas. Sla bij de wandelbank LA en volg de oever van de plas. Hou op de Y-splitsing rechts 

aan en blijf de oever van de plas volgen. Hou direct daarna op de kruising van paden rechts aan. Hou na 

gele paal met nr. 5 rechts aan, ga daarna door het klaphek en volg het pad langs de afrastering. Ga bij 

het bord “Boswachterij Kuinderbos” RD. Hou op de Y-splitsing rechts aan en ga de heuvel op. Ga aan de 

andere kant van de heuvel de trap af, ga RD en volg de rode wandelroute. Ga voorbij het infobord RD 

het graspad het bos in. Ga LA over het betonfietspad en ga in de bocht van het fietspad RA over de 

brede zandweg. 

 

4. 4. Steek de asfaltweg over, ga even LA en direct RA langs het hek en volg de zandsculpturenroute. Volg 

de rode palen. Ga direct RD en volg het pad langs de sloot. Ga RD door het klaphek en over de houten 

brug en daarna RA en direct LA. Vervolg de zandsculpturenroute. Ga RD de zandweg het bos in. Sla op 

kruising van onverharde wegen RA, zandweg. Hou op Y-splitsing links aan en vervolg de 

zandsculpturenroute. Ga op kruising van paden RA omhoog en direct LA langs het water. Kruis het 

zandpad en ga direct daarna RA omhoog (rode route). Ga aan de andere kant naar beneden en dan RD 

over onverharde weg. Sla op de kruising LA (je verlaat hier de zandsculpturen route). Sla het eerste pad 

RA, graspad. Steek de asfaltweg over en ga RD over het betonfietspad (Emmo en Jannie pad). Neem de 

eerste onverharde weg (bij de paddestoel) LA. 

 

5. Steek RD de asfaltweg over, ga langs 

slagboom en volg de asfaltweg (Ronald Sinke pad). Ga 

de eerste onverharde weg RA. Ga RD op kruising van 

onverharde wegen. Neem daarna het eerste zandpad 

LA. Ga daarna op de kruising RD en dan het eerste 

pad, bij de houtsculptuur aan de linkerzijde, RA over 

het bospad. Hou op driesprong links aan. Steek twee 

keer een kruisende onverharde weg over en ga RD. 

Steek daarna een betonfietspad over en vervolg RD 

het bospad. Ga aan het eind van het pad RD langs de parkeerplaats en vervolgens RD over brede 

grasstrook. Ga vóór de oude haven RA over het bruggetje en dan LA langs de asfaltweg. Sla bij de 

paddestoel RD en ga over het houten bruggetje. Volg nu het betonpad (Razziapad) met een bocht naar 

links en ga LA bij paddenstoel, onverharde weg. Sla de eerste zandweg RA. Ga twee op kruisingen van 

onverharde wegen RD. Ga aan het eind onder de electriciteitsmasten LA en daarna RA onverharde weg 

door beukenbos. Steek het betonfietspad over en ga RD over het ruiterpad. Blijf het pad parallel aan de 

asfaltweg volgen. Steek twee keer een toegangsweg naar de parkeerplaats over en vervolg RD het 

ruiterpad. Ga aan het eind LA over het betonpad en dan RA asfaltweg, Hopweg. Ga daarna LA naar het 

café. 

EINDE VAN DE WANDELING 


