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Praktische informatie:

Afstand: 16 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte Burchtstraat
Burchtstraat 7
8374 KC Kuinre (OV)
Coördinaten: 52°47’9” N   5°50’32” E

Horeca:
De Kleine Burcht
Burchtstraat 13
8374 KC Kuinre

Boswachtersrustpunt De Veenkuil

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1597/4186

1. Keer rug naar bushokje, kijk naar links, ga bij wandelroutepaal-
tje A10 RA richting rotonde en passeer deze rechts van u, daar-
mee steekt u de Punterweg over. Voor benzinestation RA, weg 
oversteken, brugje over en bij Aw LA. Na brugje en kruising met 
asfaltweg bij Aw4469 nog even RD en schuin RA, volg brede 
bosweg met fietspad Kuinderbos in. Na rechterbocht (met links 
burchtrestant) RA over gras naar waterpartij met rietkraag en op 
pad daar voorlangs LA. Blijf langs water, verderop loopt pad door 
bosrand. Op kruising met paaltje A13 RA, brugje over en direct 
daarna LA, bosweg met links water. Na flauwe rechterbocht en 
recht stukje op kruising RD en aan einde van kort graspad op 
betonplatenpad RA. Op 1e kruising, met Ap24765, LA, bosweg 
met bruin SBB-bordje. Op kruising bij grasspeelplek RD, graspad. 
Stukje bos uitkomend (daar ziet u links een picknickbank) op 
halfverharde weg RD, blijf deze 200m volgen. In linkerbocht (daar 
ziet u rechts een poeltje) op grasweg RA en 20m na slagboom op 
driesprong LA, grassige bosweg. 

2. Na ca 300m op 2e kruising (deze heeft X-vorm) LA, grassige 
bosweg. Aan einde op kruising RD, betonplatenpad. Aan einde 
daarvan op asfaltwegje RD. Op kruising met asfaltwegje bij 
Ap24773 RD en gelijk na 15m schuin LA bos in. Blijf breed, 
grassig pad ruim 1km volgen: onderweg op kruising RD, waar u 
links bosrand ziet rechter bosweg negeren.  

Letterlijk op de rand van Overijssel en Flevoland stapt u de bus uit voor  
een geweldige, praktisch onverharde boswandeling door het Burchtbos 
(met een burchtrestant) en het uitgestrekte zeer afwisselende Kuinderbos, 
beide aangelegd in de Noordoostpolder op de voormalige Zuiderzeebodem. 
De stilte en rust in dit bosgebied zullen u goed doen. 

Onderweg kunt u bij een overdekt boswachtersrustpunt even op adem 
komen en van een daar zelf gemaakte Senseo (of thee/frisdrank) genieten. 
De bushalte ligt aan de rand van het bos, naar eigen inzicht kunt u voor of 
na de wandeling het gezellige Kuinre verkennen.
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Op kruising bij rietveldje RD, grasweg met rietkragen. Op volgen-
de kruising RA, zanderige bosweg. Na 200m (daar ziet u links 
hoog donker naaldbos) op 1e paadje LA dat donkere naaldbos in 
(paaltje met wit wandelaartje op blauw schildje). Loop paadje 
(met in begin rechterbocht) van 500m uit, onderweg op kruising 
met bosweg RD. Aan einde op grasweg LA richting bosrand en 
daar op grassige bosrandweg RA. Op kruising met bankje en 
bordje Fred Postmapad LA, betonplatenfietspad. Aan einde bij 
picknickbank op asfaltwegje RA (Havendijk). Na ca 1km (dat is 
bijna aan einde) even na brug RA trap af, andere brug onderdoor, 
trap op en na passeren van sluis naar rechts ophaalbrug over. 
Na dijkdoorgang is iets verderop rechts de bushalte.

Na die km aan einde (daar ziet u een vaart) LA. Na 30m bij 
boshoek RA, bosrandgraspad, pad maakt flink eind verderop 
linker- en rechterbocht. 

3. Aan einde LA, brede bosweg met betonplatenfietspad, u pas-
seert een bankje (l) en gaat bos in. 30m daarna LA, ruiterpad 
(ook voor u goed beloopbaar) met rechterbochtje. Loop bochtig 
pad van ruim 500m uit, onderweg op kruisingen RD. Bij open plek 
loopt u tegen een paardendrenkplaats aan. Passeer deze rechts 
van u en ga na 30m aan einde LA. Aan einde RA, grassig pad, loop 
dit, onderweg zijpaden negerend, uit. Na bijna 1km aan einde 
schuin LA, zandweg, en na 100m op kruising met asfaltweg RD, 
zandweg langs brede sloot. Bij voor u liggende bosrand RD bos in, 
brede zandweg. In bos op 1e ruime kruising RA. In rechterbocht 
van brede bosweg RD, wat smallere bosweg met linkerbocht.  
Aan einde RA, grasweg met rechts aarden wal (met daarachter 
groot bosven). Na die wal op kruising RA, rechts ziet u dan dat 
ven (u kunt ook het 'hoge' pad volgen, komt wat verderop uit op 
'lage' zandweg). Pas op 2e kruising (dat is na 500m in flauwe 
linkerbocht) LA, graspad. Na wederom 500m aan einde RA, 
graspad, en aan einde daarvan op asfaltweg LA. Op ongelijke 
asfaltkruising RD (Schoterweg). Na 200m op 1e bosweg RA en 
gelijk rechts aanhouden. Op 1e kruising LA, brede, grassige 
bosweg met wat flauwe bochten. Aan einde (ook van bos) op 
grassige bosrandweg RA. Let nu op: na ca 1km, in 2e flauwe 
linkerbocht (met grasplek), op langgerekte Y-splitsing schuin RA 
bos in, bosweg maakt na ruim 50m flauwe rechterbocht. Aan 
einde op zanderige bosweg RA en na ruim 50m schuin LA, gras-
sige bosweg. Op ongelijke kruising bij rietveldje met knikje RD. 

4. Aan einde op asfaltweg LA en wat verderop bij Ap63194 RA, 
brede asfaltweg. Op bospadenkruising met Ap24776 LA (hier even 
rechtdoor is een boswachtersrustpunt). Tegen bosrand op Y-split-
sing links aanhouden, bosweg. Op kruising met asfaltweg RD.  
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