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V17 Stille Kernroute, Zeewolde (19,0 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats P2 bij Sporthal de Horst, Horsterweg 204, 3896 LL Zeewolde. 

Openbaar vervoer: Buslijn 159 vanuit Harderwijk of Almere, halte Kluunpad of Buslijnen 144 vanuit 

Harderwijk  of Nijkerk en 160 vanuit Almere, halte Gildenveld. Loop vanuit de bushaltes naar de 

rotonde, ga voor halte Kluunpad RD en voor halte Gildenveld LA en sla RA richting parkeerplaats P2. 

Horeca: kantine VV Zeewolde, Horsterweg 202, 8389 LL Zeewolde (op zaterdag) en Restaurant 

Golfclub Zeewolde, Golflaan 1, 3896 LL Zeewolde.    

Onverhard: 85% 

 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 

 



Versie 14 juni 2021. Tekst: ©Mari Smits, Kaart: ©OSM CC BY 
 

V17 Stille Kernroute, Zeewolde (19,0 km) 

We gaan een flinke wandeling maken door een van de grootste aaneengesloten loofbosgebieden van 

Europa, het Horsterwold. Dit bos ligt in het zuidelijk deel van Flevoland nabij Zeewolde. Hier werd 

tussen 1973 en 1985 zo’n  4000 hectare grond aangeplant met populieren, beuken, eiken, essen en 

esdoorn.  Het centrale deel van het bos bleef nog lang in gebruik als landbouwgebied. In de jaren 

negentig werd dit nog lege deel van het Horsterwold ingericht als stiltegebied. In de Stille Kern zijn 

plassen gegraven en werd naast bos ook veel struikgewas aangeplant. Een kudde konikpaarden zorgt 

er voor dat de afwisseling van bos, struweel, graslanden en moeras niet verloren gaat. 

Uniek is ook dat je in de Stille Kern de begane paden mag verlaten en kunt struinen door het gebied. 

Ook de wandelroute door het gebied is deels een struinroute. Lees daarom de routebeschrijving 

goed en zet de gps-track op je smartphone! Als het veel geregend heeft kunnen sommige delen van 

de route minder goed begaanbaar zijn. 

1. Loop langs de ingang van de sporthal en ga 

daarna voor de ingang van VV Zeewolde RD 

het fietspad op. Sla na de houten brug LA en 

volg het half verhard pad. Hou op de Y-

splitsing links aan en volg het pad langs het 

water. (N.B. dit is een avontuurlijk paadje, voor 

minder avontuur hou hier rechts aan). Passeer 

een balk over het water en stepping stones in 

het water. Sla aan het eind LA en volg het half 

verharde pad (kruising oversteken). Sla LA op 

de volgende kruising en ga over de houten 

brug. Steek daarna de weg over en volg het 

fietspad. Ga RD bij fietsknooppunt (FKP) 19 over een betonfietspad. Ga aan het eind RA en direct LA 

langs de afsluitbalk het bos in en volg de half verharde weg. Ga na de donkergroene taxusboompjes LA 

en volg het graspad langs de sloot. Ga aan het eind met de bocht mee naar rechts. Ga daarna LA over de 

half verharde weg. 

 

2. Steek de asfaltweg over en ga dan na het passeren van de sloot LA over het ruiterpad. Dit zandpad buigt 

af naar rechts het bos in. Steek de kruisende half verharde weg over en ga RD over het graspad. Volg 

deze weg met een bocht naar rechts en ga vervolgens RD over de zandweg. Sla bij de kruisende sloot RA 

en volg de brede grasstrook langs de sloot. Sla aan het eind RA en volg de half verharde weg. Sla in de 

bocht LA en volg de onverharde weg. Volg bij de jachthut de bocht naar rechts. Steek het betonfietspad 

over en ga RD over de ijzeren brug en volg het betonfietspad. Sla na ca. 80 meter LA en volg de 

onverharde weg het bos in. Ga op de eerstekruising RD en volg de onverharde weg. Sla daarna op de 

derde kruising RA en volg de brede onverharde weg. Ga aan het eind LA over de half verharde weg en 

daarna aan het eind LA over de asfaltweg. 
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3. Sla bij het bord “Stille Kern” RA en 

passeer de parkeerplaats. Ga daarna RD langs 

de afsluitbalk. Volg nu de half verharde weg en 

passeer daarbij het klaphek. Volg de bocht naar 

links en sla op de Y-splitsing RA. Hou voor de 

trappen naar het uitkijkpunt links aan en 

vervolg de weg, die nu langs het water voert. 

Ga aan het einde van de plas met de bocht mee 

naar links. Loop aan de andere zijde terug en 

buig daarna al snel af naar rechts. Sla na een 

bocht naar rechts RA en volg een brede 

grasstrook met karrespoor en links daarvan grote houten palen. Hou voor het struikgewas links aan en 

loop in de richting van de derde houten paal. Ga daarna RD in de richting van het puinpad. Sla daar RA. 

Passeer de afrastering en loop RD tot voorbij de plas aan de linkerzijde. Buig af naar links en loop langs 

de waterkant en passeer daarna de afrastering. Buig dan af naar rechts en verlaat de waterkant. Volg 

een brede grasstrook die overgaat in een zandweg. Sla vóór de flauwe bocht LA en volg dan de 

rechterzijde van de sloot. Sla aan het eind vóór de brede sloot RA. 

 

4. Ga aan het eind LA over de ijzeren brug en 

volg het betonfietspad. Ga in de bocht van 

het fietspad RD over de strook langs de 

sloot. Ga aan het eind LA over het 

betonpad en direct na de sloot RA over de 

half verharde weg. Sla in de bocht LA en 

volg de grasweg. Ga aan het einde met de 

bocht mee naar rechts en volg het 

kronkelend zandpad. Sla aan het eind LA 

op de asfaltweg. Ga direct RA langs de 

afsluitbalk en volg de onverharde weg met 

betonfietspad richting Zeewolde (FKP 77). 

Sla bij het wandelbankje RA en volg het betonfietspad richting Nuldernauw/Woldstrand. Steek de 

asfaltweg over en neem dan het betonfietspad LA en steek de Dasselaarweg over. Ga vervolgens RA 

over het klinkerfietspad langs de Dasselaarweg. Sla bij de afsluitbalk LA en volg de half verharde weg in 

het bos. Volg de bocht naar links en dan naar rechts en sla daarna LA om een bospad te volgen. Passeer 

onderweg een karrespoor. Passeer de sloot en hou daarna links aan om het wandelpad te vervolgen. Ga 

aan het einde van het pad LA over een half verharde weg. Steek aan het eind de asfaltweg over en ga RD 

naar de parkeerplaats. 

EINDE VAN DE WANDELING 

 


