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V18 Dasselaarroute, Zeewolde (15,2 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 in beide 

gevallen naar de rotonde en 

start bij [A] onder punt 5). 

Horeca: kantine VV 

Zeewolde, Horsterweg 202, 

8389 LL Zeewolde (op 

zaterdag) en Brasserie ’t 

Wolderwijd, op 

bungalowpark RCN, 

Dasselaarweg 1, 3896 LT 

Zeewolde   

Onverhard: 85% 

 

  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V18 Dasselaarroute, Zeewolde (15,3 km) 

We gaan een mooie wandeling maken door het oostelijk deel van het Horsterwold, dat is gelegen ten 

zuiden van Zeewolde. We doorkruisen de bossen  aan weerszijden van de Dasselaarweg en de in het 

bos gelegen gelijknamige camping De Dasselaar. Soms lopen we over een brede half verharde weg, 

op andere momenten volgen we smalle bospaadjes. Ook passeren we enkele waterplassen gevuld 

met kwelwater. Vervolgens steken we de Nulderdijk over en wandelen we langs het Woldstrand.  

Ter hoogte van een bungalowpark keren we terug naar het bos en lopen we na het passeren van een 

fietstunnel Zeewolde binnen. Daar volgen we de vaart in het Weteringpark. Langs dit park zien we 

bijzondere gebouwen liggen, zoals midden in het water het paviljoen De Verbeelding. Ook zien we 

aan beide zijden van het water de twee helften van een muur, het Land Artproject Sea Level  uit 1996 

van de Amerikaanse kunstenaar Richard Serra. Nabij het sportpark zien we op de rotonde nog een 

kunstwerk staan, de obelisk van Huub en Adelheid Kortekaas. 

1. Loop vanaf parkeerplaats P2 naar de weg 

en steek de weg over, passeer daarbij de 

afsluitbalk. Ga daarna RD over de half 

verharde weg. Ga op de Y-splitsing LA en 

volg de zandweg. Ga op de volgende Y-

splitsing RA en volg de zandweg. Ga daarna 

op de 5-sprong RD en hou daarna op de Y-

splitsing links aan. Sla ca. 30 meter voor 

het einde van het zandpad en de ernaast 

gelegen sloot RA en volg het pad met een 

bocht naar links. Ga daarna RD over het 

grasveld en dan RD over de dam in de 

brede sloot en hou daarna direct op de Y-splitsing rechts aan en ga daarna RA en volg de brede 

zandstrook langs het water. Ga aan het eind LA over de half verharde weg en direct RA en volg het 

kronkelpad door het bos met rode paaltjesroute. Passeer verderop de sloot en hou rechts aan om de 

rode route te vervolgen. Ga bij het kruisende grasweg RD. Sla aan het eind RA en volg de half verharde 

weg. 

 

2. Steek de asfaltweg over en vervolg de half verharde weg. Sla de tweede zandweg LA, langs een sloot. Sla 

ca. 30 meter vóór de afsluitbalk RA en volg het kabouterpad door het bos. Bij dit brede pad volgen tot 

het einde. Ga hier LA over het betonfietspad en ga bij fietsknooppunt (FKP) 41 RD en volg een half 

verhard pad. Neem in de bocht naar links het tweede pad RA, smal bospad. Steek de kruisende zandweg 

over, ga RD en sla na de sloot LA en volg een smal 

paadje door de bosrand (Let op ATB-ers!). Het 

pad komt uit op een brede grasstrook. Ga hier 

scherp RA en volg het half verharde paadje het 

bos in. Het pad loopt verderop parallel aan een 

betonfietspad. Steek het betonpad over en 

vervolg het kronkelende bospad. Ga aan het eind 

LA over een breed zandpad en direct met de 

bocht mee naar rechts. Volg nu een brede 

grasweg. Sla aan het eind LA, asfaltweg. Ga aan 

het eind bij FKP 76 LA, asfaltweg. 
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3. Ga in de bocht van de weg RD langs de afsluitbalk en volg een 

onverharde weg. Ga aan het eind LA over een betonfietspad. Dit 

pad buigt af naar links en dan naar rechts en passeert een ijzeren 

brug. Ga direct na de brug RA en volg het paadje langs de bosrand. 

Ga met de bocht mee naar links. Het pad gaat daarna RD het bos in 

en komt daarna het bos weer uit. Dan gaat het pad direct LA het 

bos weer in. Ga daarna RA door de sloot en volg het pad door het 

wilgenbos. Het pad komt het bos uit en gaat direct weer het bos in 

en volgt de plassen aan de rechterzijde. Negeer de graspaden 

rechts en hou links aan om het brede graspad met ATB-spoor te 

volgen. Sla na de sloot LA en ga direct RA het bospaadje in. (Let op 

ATB-ers!) Dit buigt kort daarna af naar links. Sla het eerste pad RA 

en ga voor de plas LA en volg het pad langs het water. (Is het te nat, 

ga dan gewoon RD). Het pad komt verderop weer uit op het ATB-

pad. Sla daarna direct RA. Buig na de plas af naar rechts en blijf het 

pad volgen. Buig verderop met de plas af naar rechts en sla daarna 

LA door de bomen en aan het eind LA over het graspad. Ga aan het eind RA over het betonfietspad. 

 

4. Ga RD de dijk op en dan LA over de dijk. Sla bij het ANWB-bord RA richting het Woldstrand. Sla direct LA 

en RA richting het strand. Hou op de open vlakte links aan en volg de zandweg. Aan het einde van de 

vlakte komen twee zandpaden samen. Ga hier RD en volg het brede zandpad langs de populieren. Bij het 

begin van het surfstrand duikt het pad links de bosschage in. Passeer daarna de vakantiewoningen en sla 

daarna RD richting het restaurant. Ga RA over de dijk. Ga daarna LA e direct RA over de parkeerplaats in 

de richting van de bosrand. Vervolgens RD over het smalle paadje langs de sloot. Sla daarna LA en ga het 

bos in. Sla voorbij de naaldbomen LA en volg het bospad. Sla aan het eind RA. Ga aan het einde RA over 

de betonweg en ga onder het viaduct door. 

 

5. Hou direct na het half verharde pad aan de rechterkant rechts aan en volg het brede graspad door het 

bos. Sla aan het eind LA in de richting van het bankje aan het water. Ga daar weer LA en daarna RA over 

de ijzeren brug, betonfietspad.  Sla kort 

daarna voor het bankje LA en loop omhoog 

over het gras richting de betonnen muur, 

passeer de muur en sla boven RA en volg 

het graspad langs de bosrand. Buig aan het 

eind af naar rechts en loop naar beneden 

terug naar het betonpad. Ga daar LA onder 

de brug door over het betonpad. Sla bij de 

laatste rij Italiaanse polulieren LA fietspad 

en ga aan het eind weer LA, fietspad en 

direct vóór de kerk LA, Elzenlaan. Sla direct 

na de kerk LA en RA over een half verhard 

paadje door de groenstrook. Steek 

tweemaal een kruisende weg over en vervolg het paadje. Sla aan het eind bij het bord Hertenkamp RA, 

steek de Elzenlaan over en ga RD over het fietspad. Daarna RD over de stoep langs de klinkerweg en dan 

weer RD over het fietspad. [A] Ga vóór de rotonde LA en steek de Dasselaarweg over en ga RD over het 

half verharde pad tussen de bomen. Sla RA en passeer de afsluitbalk en steek de weg over richting de 

parkeerplaats. 

EINDE VAN DE WANDELING 

 


