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Wandeling door het Kuinderbos  
(pagina's 206-211) 
 
In het noordoosten van de Noordoostpolder ligt 
een van de oudste bossen die in de Zuiderzee-
polders zijn aangeplant: het Kuinderbos. Een 
deel van het bos ligt op het kalkrijke Blokzijl-
zand dat vroeger in de Zuiderzee werd afgezet. 
Je vindt hier een grote rijkdom aan varens en 
paddenstoelen. Op een aantal plaatsen zijn ven-
nen gerestaureerd die hier lagen voordat het 
pleistocene zand met veen bedekt raakte en nog 
later door de zee verzwolgen werd. Het is zeer 
de moeite waard om deze vennen die vele jaren 
op de bodem van de zee hebben gelegen, te be-
kijken. De wandeling duurt twee tot drie uur.  
NB: het is bij deze wandeling niet toegestaan 
om honden mee te nemen, omdat sommige 
stukken door pony's worden begraasd. 
 
Hoe te bereiken: 
auto: vanuit Arnhem/Apeldoorn over A50 en 
vanuit Amersfoort over A28 richting Zwolle; 
voor Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek rich-
ting Kampen/Emmeloord/Lemmer (N50 en ver-
volgens A6). Voorbij Emmeloord afslag 16; on-
deraan afslag rechtsaf richting Kuinre; op kruis-
punt met N351 weer richting Kuinre. Vlak voor 
Kuinre, linksaf de Hopweg op. Na ruim een ki-
lometer verschijnt aan de rechterhand het oude 
havenpiertje van Kuinre. Hier is ook de parkeer-
plaats waar de wandeling begint. 
openbaar vervoer: dichtstbijzijnde bushalte: 
Burchtstraat in Kuinre, maar vanaf hier is het 2 
kilometer lopen naar het beginpunt van de wan-
deling. 
  
Beschrijving wandeling: 
Vanaf parkeerplaats eerst naar havenpiertje lopen. 
 

(1) Door de snelle stroming in het noordoostelijke 
deel van de Zuiderzee was hier veel veen wegge-
slagen zodat het pleistocene zand onbedekt op 
de zeebodem lag. Het haventje van Kuinre ver-
zandde daarom snel. Om die reden had men de 
haven wat verder zeeinwaarts gelegd, via een 
lange pier vanaf de Havendijk. Een deel van de 
pier ligt er nog steeds. Aan het einde van de pier 
staan de oude aanlegsteiger en de bakens.  
 
Vandaar terug naar pad; volg blauwe paaltjes 
naar de rand van het bos.  

(2) Hier loop je langs de oude kustlijn. Links lag de 
zee, rechts het oude buitendijkse land. Achter de 
oude dijken (Wagenweg en Havendijk, zie kaart-
je) liggen de slagenontginningen van het oude 
land. Aan de rechterkant ligt het oude land een 
halve meter hoger. Dit waren vroeger vruchtbare 
graasgronden, omdat de zee hier elk jaar op-
nieuw slib afzette. Hier waren voor de Tweede 
Wereldoorlog grote kolonies Zilvermeeuwen die 
voor een flinke bemesting zorgden. Het bos aan 
de andere kant van het pad bestaat vooral uit 
Essen en hier en daar een Zomereik. In de 
struiklaag veel Kardinaalsmuts, Eenstijlige mei-
doorn (beide aangeplant) en Vlier. 
 
Na een stukje langs de grens tussen bos en agra-
risch land  eerste pad links. Dan eerste kleine paad-
je rechts. 
 

(3) Langs het pad is hier een strook bos van onge-
veer 10 meter gekapt om een mooie geleidelijke 
mantelbegroeiing langs de bosrand te laten ont-
staan. Na het kappen heeft er een snelle groei 
plaatsgevonden van Braam en Framboos die 
weinig ruimte lieten voor andere soorten. In het 
bos vooral Brede stekelvaren en Wijfjesvaren. 
 
Kleine paadje blijven volgen; brede pad oversteken 
en verder langs paadje dat naar links buigt; weer 
breed pad oversteken, waarna paadje weer naar 
links buigt. 
 

(4)  We lopen nog op kalkarme klei. Langs het 
kleine paadje groeien Geel nagelkruid, Honds-
draf, Groot heksenkruid, Bosveldkers en Look-
zonder-look. en hier en daar de Boszegge die 
pas recent is gearriveerd. Wanneer je verder 
loopt zie je op een gegeven moment ook Witte 
klaverzuring, Robertskruid en Mannetjesvarens 
langs het pad verschijnen. Als je goed kijkt zie 
je in het bos hier en daar de teergroene Gebogen 
beukvaren. Verderop gaat de kalkarme klei over 
op het kalkrijke Blokzijlzand dat op het veen 
ligt. Wanneer je in het najaar langs het pad de 
Witte kluifjeszwam ziet, weet je zeker dat je op 
het Blokzijlzand zit. Verder veel andere padden-
stoelen, waaronder de Kamrussula en de Rood-
bruine trechterzwam.  
 
Op brede pad rechtsaf; bij volgende kruising even 
naar rechts om punt 5 te bekijken  en daarna weer 
rechtdoor lopen naar huisjes langs asfaltweg. 
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(5) Het bos aan weerszijden van het pad ligt op 
kalkrijke ondergrond. Je ziet hier veel resten van 
schelpjes liggen. Er is een dichte, bijna ondoor-
dringbare struiklaag van jonge Esdoorns en Es-
sen, die het hier uitstekend doen. Dit is een stuk 
bos dat rijk is aan varensoorten. Als je er een 
stukje inloopt zie je veel Mannetjesvaren en 
Wijfjesvaren. Langs de greppels, maar ook op 
de bosvloer groeien veel Tongvarens. Langs de 
greppelranden groeien de zeldzame Stijve en 
Zachte naaldvaren. 
 
Op asfaltweg even naar rechts en dan even voorbij 
de huisjes die we net passeerden (maar voor het 
huis aan de linkerkant) via het overstapje het hek 
over het grasland in. 
 

(6) Dit grasland wordt door Welsh pony's begraasd. 
Je ziet in een oogopslag dat het kalkrijk is. Hier 
groeien veel KIeine leeuwentand, Geelhartje en 
Stijve ogentroost. Andere opvallende planten 
zijn Jacobskruiskruid en Pastinaak. Het is de 
moeite waard de tijd te nemen om hier uitge-
breid naar bloemen te zoeken. Op de overgang 
van bos naar grasland veel vlinders zoals Kleine 
vos, Dagpauwoog, Citroenvlinder, Gehakkelde 
aurelia, Atalanta, Oranjetipje, Koevinkje, Bruin 
en Bont zandoogje, Icarusblauwtje en Kleine 
vuurvlinder. In de bosrand hier en daar Dolle 
kervel en Heggedoornzaad. 
 
Loop rechtdoor naar de bosrand; je kunt een stukje 
rechtdoor lopen om een paar leuke dingen te bekij-
ken, maar dit pad loopt dood; daarna moet je weer 
terug naar de bosrand. 
 

(7) Als je het doodlopende pad inloopt kom je eerst 
bij een van de herstelde vennen. Kijk goed op de 
oevers. Dit ven ligt op een laagje Blokzijlzand. 
Langs de oevers: Brunel, Wolfspoot, Geelhartje, 
Stijve ogentroost en Fraai duizendguldenkruid. 
Op kaal zand pioniersoorten als Bleekgele 
droogbloem en Borstelbies.Als je het laantje 
verder inloopt kom je door een stuk met Larix 
en een paar Zomereiken. Onder de lorken groeit 
de Gele ringboleet en onder de eiken de Groene 
knolamaniet (voorzichtig; deze soort is dodelijk 
giftig). Op het paadje groeien veel felgekleurde 
Grote oranje bekerzwammen. Loop daarna te-
rug naar de bosrand. 
 
Neem een van de ponypaadjes op de overgang van 
grasland naar bos totdat je bij een wat breder pad 

komt dat het bos ingaat (zie kaartje). Volg het pad 
het bos in. 
 
Aan het einde van het pad staat een hek om de 
pony's tegen te houden. Stap over het hek heen. Sla 
linksaf en volg het fietspad. 
 

(8) Voor het hek passeer je links en rechts verschil-
lende gerestaureerde heidevennen die niet op de 
kaart staan. Na het hek, langs het fietspad, pas-
seer je opnieuw een aantal vennen. Neem rustig 
de tijd om ze te bekijken. De bodem is hier 
minder kalkrijk dan bij het eerste ven. Je kunt 
hier o.a. Rode waterereprijs, Stijve waterweeg-
bree, Sierlijk vetmuur, Borstelbies, Dwergvlas, 
Veelstengelige waterbies en Cyperzegge vinden. 
De hogere delen zijn meestal begroeid met 
Struikheide en Dopheide. Je vindt hier mooie 
overgangen van droog naar laag, van plekken 
die nooit onder water staan naar plekken die 
altijd onder de waterspiegel liggen en alles daar 
tussenin. In het laatste ven langs het fietspad 
(rechterkant) veel Drijvend fonteinkruid en 
Haarfonteinkruid. 
 

(9) Buiten het bos ook omhoog kijken. Grote kans 
op Buizerd en wellicht zelfs een Wespendief. In 
sommige bermen vind je nog een rijke flora die 
je verder alleen in kalkrijke duinvalleien vindt: 
Kleine ratelaar, Echt duizendguldenkruid, Geel-
hartje, Stijve ogentroost, Rietorchis, Bijenorchis 
en Sierlijk vetmuur. 
 
Het fietspad komt uit op de Schansweg; sla linksaf; 
op driesprong rechtsaf (Hopweg) waarna je terug-
loopt naar de parkeerplaats. 
  
 
 
Opmerkingen en aanvullingen: 
frank.berendse@wur.nl 
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