Fietsroute (32 km)
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In deze avontuurlijke fietsroute door het Horsterwold bij Zeewolde is
de natuur op zijn plaats. De bodem van de Zuiderzee is omgevormd
tot schilderachtige landschappen waar planten en dieren het plaatje
invullen. Zet uw zintuigen op scherp, luister naar de nachtegaal, zie de
reeën en vossen. Voel de ruimte om u heen op deze unieke plaats. ‘Bedwing’ de kijkbult aan de Flediteweg waar zich, bovenop, een prachtig
panorama ontvouwt van bossen met grazige weiden en grote grazers.

Voor een verklaring van de letters A t/m F zie achterzijde.
• Start S vanaf VVV Zeewolde, Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde.
• Rij in zuidelijke richting naar het strand en over het fietspad over de
dijk.
• Onderweg passeert u de stranden, jachthaven en het
restaurant van RCN Zeewolde.
• Volg het fietspad van de dijk af het bos in en ga op de T-splitsing
linksaf richting Nijkerk. Bij de volgende twee splitsingen opnieuw
linksaf.
• Over het blauwe bruggetje het fietspad verder volgen A.
•B
 ij de parkeerplaats het fietspad linksaf volgen richting Nijkerk.
•V
 oorbij restaurant de Jutter 2 het fietspad blijven volgen tot aan
de weg. Hier gaat u rechtsaf de weg naar beneden en na 500 m.
linksaf het Erkemederpad op B.
• In de haakse bocht gaat u rechtdoor het fietspad op. Bij de
T-splitsing rechtsaf richting de Stille Kern. Na 500 m. linksaf naar de
Stille Kern. De Spiekweg oversteken naar de Bingelweg. Door het

klaphekje 3 de klinkerweg volgen. Na 300 m. het fietspad linksaf
volgen richting Almere en Hilversum C.
•B
 ij het klaphekje gaat u omhoog en kruist het fietspad de Flediteweg 4 . Hier moet u een keuze maken: of u gaat rechtsaf de
Flediteweg op naar het uitzichtpunt van de Stille Kern
(zie OPTIE) of u gaat rechtdoor en blijft het fietspad volgen (zie
vervolg route).
OPTIE: naar uitzichtpunt
• U slaat rechtsaf de Flediteweg op. Na 1.750 m. rechtsaf de zandplaat oprijden en daar de fiets parkeren. Loop het zandpad omhoog
5 tot aan het einde en geniet van het prachtige uitzicht over de
Stille Kern D.
• Na een korte pauze neemt u dezelfde weg terug en gaat u vóór de
overgang bij de Nijkerkerweg rechtsaf het fietspad op. Volg daarna
de aanwijzingen bij ‘vervolg route’.
VERVOLG ROUTE:
• Steek de Flediteweg over en volg het fietspad. Over de blauwe brug
rechtsaf, richting De Zevenhorst (werkschuur) van Staatsbosbeheer E.
• Bij de T-splitsing linksaf richting De Zevensprong F. Aan het einde
van het fietspad rechtsaf de Groenewoudseweg op en tegenover
de werkschuur van Staatsbosbeheer 6 weer linksaf het fietspad op
richting Zeewolde. Bij de splitsing rechtdoor richting Zeewolde.
• Rechts de houten brug op en de Spiekweg oversteken en daarna
rechtsaf fietspad volgen langs de sportvelden. Bij de volgende drie
rotondes steeds rechtdoor, langs de winkels en de parkeerplaatsen.
Aan het einde linksaf waar u weer aankomt bij het startpunt S .

Extra informatie routebeschrijving

De letters in de routebeschrijving verwijzen naar onderstaande informatie.
 bent aangekomen in de Gelderseslenk 1 . Hier is een picknicktafel
U
en iets verder een bankje vanwaar u kunt genieten van de omgeving. In het voorjaar vinden hier oorstrelende muzikale gevechten
plaats tussen de vele zangvogels die hier voorkomen. Dit met als
gewenst resultaat het vinden van een geliefde waarmee een gezinnetje kan worden gesticht. Het Horsterwold is een eldorado voor
vele soorten vogels. De meest aansprekende hier in de Gelderseslenk
is toch wel het ijsvogeltje en de nachtegaal. Maar ook de boomvalk
laat zich hier zien, op jacht naar zijn favoriete eten: libellen. Reeën
en vossen zijn hier ook vaste bewoners, ze laten zich vooral in de
ochtend en avonduren zien.
B
De agrarische bedrijven hier verdienen veelal de kost met veeteelt en
akkerbouw. Vooral de bollenteelt heeft hier de laatste jaren sterk zijn
intrede gedaan. In het voorjaar levert dit vaak prachtige vergezichten
op.
C
De Stille Kern is een 1.000 ha. groot natuurgebied met vrije toegang
voor mens en dier. U mag hier als bezoeker gaan en staan waar
en wanneer u dat wilt; een wel heel bijzondere vrijstelling om de
natuur te beleven en oog in oog te komen staan met grote grazers.
Omdat hekken verder ontbreken, kunt u ook op het fietspad deze
dieren tegenkomen. Schrik niet maar ‘druk’ ze langzaam aan de
kant en vervolg uw route. Het fietspad wordt hier regelmatig schoon
gemaakt om de grote hopen van de grazers te verwijderen. Langs dit
deel staan 2 zitbankjes voor een rustpauze.
D
De Stille Kern is een 1000 ha. groot natuur gebied waar grote
grazers (paarden en runderen) lopen en het gebied beheren. Weinig
doet hier herinneren aan de invloed van de mens, hier heeft de natuur het overgenomen. Het water waar u over uitkijkt heeft in het
voorjaar een oppervlakte van zo’n 30 ha. terwijl dat in het droge
seizoen nog maar zo’n 20 ha. is. Het gebied is rijk aan roofvogels
bijna alle in Nederland voorkomende soorten zijn hier te vinden
waaronder de vis- en de zeearend maar ook buizerd, havik en verschillende valken. Loop gerust naar beneden het gebied in en maak
een wandeling langs de water- en bosrand.
E
Let hier goed op, u heeft een reële kans grazende reeën links en
rechts van de graspaden te zien staan.
F
De 7-sprong is een speelbos met doe-, spel- en leerelementen voor
kinderen. Het is een plek in het Horsterwold waar kinderen tot ca.
10 jaar naar hartelust kunnen spelen en avonturen beleven. Hutten
bouwen, slootje springen, klimmen in een levensgroot spinneweb,
spoorzoeken en meer. Door alle zintuigen te gebruiken leren kinderen spelenderwijs meer over de natuur.
A

Fietsen met GPS
Deze route is ook beschikbaar als GPS-bestand voor navigatieapparatuur. Via
www.vvvzeewolde.nl is het gpx- of gdb-bestand te downloaden. De met blauwe
cirkels aangeduide punten # zijn waypoints. De coordinaten daarvan zijn verwerkt
in deze GPS-bestanden.
Colofon
Deze route is een gezamenlijke uitgave van VVV Zeewolde, gemeente Zeewolde en
Staatsbosbeheer. Nadere informatie over deze en andere routes is te krijgen bij VVV
Zeewolde, Raadhuisplein 1, 3891 ER Zeewolde. Telefoon 036 - 522 14 05 of www.
vvvzeewolde.nl
Vormgeving en realisatie: exploi reclame&internet, www.exploi.nl
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Het Horsterwold is het jongste maar ook het grootste loofhoutbos
van Nederland. Uniek zijn de gronden waarop de bomen zijn gepland,
rijke zeeklei waarop de bomen en struiken uitzonderlijk snel groeien.
Nu, ruim 30 jaar later, staan er bomen van 40 meter hoog en meer
dan 1 meter dik.
Duurzaam loofhout zoals eik, es, beuk en kastanje zijn aangeplant
ten behoeve van de houtteelt. Op den duur zullen ze worden geoogst
om huizen van te bouwen, meubels van te maken of voor andere
doeleinden te worden gebruikt. Maar er is ook veel aandacht besteed
aan de natuur waar plant en dier samen leven en elkaar versterken.
De vele struiken zijn een enorme voedselbron voor vogels, insecten en
zoogdieren maar geven ook dekking en beschutting. De vele wandelen fietspaden geven de recreant de gelegenheid om deze natuur te
beleven en er van te genieten. In alle opzichten is het Horsterwold een
groot beleefbos met verrassende bewoners, unieke plekjes en een omgeving waar u een ervaring kunt opdoen om nooit meer te vergeten!
Stap bij een bankje onderweg even van de fiets om te genieten van de
rust en de ruimte die hier in Flevoland nog volop aanwezig is.

