
De mooiste plekken van Nederland ontdekken, 
kabouters zoeken, kevers vangen... 5 buggyproof 

wandelingen, mét sluiproutes, voor als het 
halverwege mooi is geweest.

tekst Judith van Ruiten illustraties Kristel Steenbergen

De leukste
meelopers

buggyproof wandelen
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Op pad! (zie kaart rechts)
Begin bij Buitencentrum Schoorlse 
Duinen van Staatsbosbeheer aan 
de Heereweg 62 in Schoorl centrum.
Volg de witte route via knooppunt 30, 
14 en 15 naar knooppunt 16. Loop iets 
voorbij knooppunt 16 langs de speel-
weide Jan Bas z’n Tuintje naar rechts 
de Lange Weg op (staat met een bord 
aangegeven). Dit is een schelpenpad 
dat uitkomt op een groene route naar 
rechts. Volg deze groene route langs 
Bosbuffet De Berenkuil naar knoop-
punt 27. Volg de blauwe route langs de 
Speelkuil naar knooppunt 28. Ga verder 
over het Schippad, met inhammen om 
eventueel regenwater tegen te houden, 
naar knooppunt 30. Volg vanaf hier de 
gekleurde paaltjes terug naar het 
Buitencentrum.

WANDELING 1

Dennenappels
zoeken in de 
Schoorlse Duinen
Boswachter Frans Erinkveld zette een route uit 
óm het hoogste duin van Nederland. Heb je daarna 
nog energie over? Trek een sprintje duinopwaarts, 
of tijger met de kinderen naar boven. 

1
Zwammenroute

5 km
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Van Blotevoetenpad 
tot bosbuffet
● Voor een ontspannen begin 
en einde van de dag: brasserie 
IJgenweis, onder aan het duin in 
Buitencentrum Schoorlse Duinen. 
Handig: er is hier een commode. (1)
● Het 150 meter lange Blotevoeten-
pad begint achter het Buitencentrum. 
Hoe voelt het om over dennenappels 
of schelpen te lopen? Over een zacht 
mostapijt? Op blote voeten lopen 
prikkelt de zintuigen. Aan het eind 
van het pad kun je je voeten met 
duinwater weer afspoelen. (2)
● Het speelbos naast het Blote-
voetenpad wordt beschermd door 
een leger ‘wortelwakers’ en ‘knotse 
knoesten’. De boompoppen bewaken 
onder meer de waterspeelplaats, een 
springbak en het klimtouw. Je kunt ook 
zand verplaatsen met een treintje. (3)
● Genoeg gespeeld? Dan kunnen 
de kleinsten in de wagen en kun je 
beginnen met de wandeling. (4)
● Wist je dat in de Schoorlse Duinen 
meer dan 800 soorten paddenstoelen 
te vinden zijn? Half september steken 
ze de kop op. De 5 meest voorkomende 
soorten: zwavelkopjes, vliegenzwam-
men, koraalzwammetjes, berkenzwam 
en knotszwam. Laat grotere kinderen 
kijken hoe die eruitzien, en de jacht is 
geopend!Goed om te weten 

Afstand: 5 kilometer.
Moeilijkheidsgraad: 
pittig maar goed te doen, 
ook met wandelwagen.
Ontsnappingsclausule: 
genoeg gelopen? Neem 
dan de snelle route terug 
vanaf De Berenkuil over 
het fietspad (Schoorlse 
Zeeweg) naar het begin-
punt, het Buitencentrum.

Openbaar vervoer: 
goed bereikbaar met de 
bus vanaf treinstation 
Alkmaar. 
Meenemen: emmer en 
schep, schone kleding 
(speelbos!) en een 
stevige wandelwagen.
Meer informatie: 
staatsbosbeheer.nl.

● Net voorbij knooppunt 16 ligt Jan 
Bas z’n Tuintje, en bij knooppunt 27 
en 28 vind je de Speelkuil. (6) Goede 
plekken voor een kleine speelpauze.
● Dennenappels vind je hier in alle 
soorten en maten. Sommige zijn al 
kaal gegeten door eekhoorns en 
spechten. De grootste dennenappels, 
afkomstig van de zeeden, hebben het 
formaat van een mannenvuist. De buit 
kun je mee naar huis nemen om er een 
krans of poppetjes van te maken. 
● Bosbuffet De Berenkuil halverwege 
de route (tussen knooppunt 19 en 27) 
is een leuke plek om even bij te tanken. 
In een schattig houten huisje, verstopt 
in het bos, staat zodra het koud wordt 
erwtensoep op het menu. Bij mooi 
weer wordt er ijs verkocht. De koffie 
staat altijd klaar. (5)
● Terug bij het beginpunt en nog wat 
energie over? Dan kun je het hoogste 
duin van Nederland beklimmen. Bij 
mooi weer heb je uitzicht op de polder 
en de zee. De allerkleinsten kunnen 
kruipend een poging omhoog doen.
● Ook leuk: nog een ommetje door 
het gezellige centrum van Schoorl. 
Dat bevindt zich op loopafstand van 
het Buitencentrum.
● Er zijn in Schoorl wel restaurantjes, 
maar voor een ongedwongen maaltijd 
met mooi uitzicht kun je ook terecht 
bij Strandpaviljoen Struin (open tot 
1 november).
● Langer blijven? Staatsbosbeheer 
verhuurt twee huizen in dit gebied. 
Vroeger woonden hier bosarbeiders, 
nu zijn het charmante vakantiehuizen. 
Kijk eens op staatsbosbeheer.nl/
overnachten, vink vakantiewoningen 
aan en zoek op Schoorl. Kamperen in 
de buurt is ook mogelijk.

Loopt dat 
lekker, over 
schelpen? 
Of voel je 
liever mos?

Doe
tips

2
Rietroute

8 km

Met droge voeten 
door de Weerribben
Door Nationaal Park Weerribben-Wieden, het grootste moeras 
van Nederland, lopen verschillende wandelroutes. Er is er maar 
eentje waarbij je voeten droog blijven, de Rietroute. Onderweg 
is van alles te beleven op het Zompiepad.

Op pad! (sla om voor kaart)
Vanuit Buitencentrum Weerribben 
sla je even voor de T-kruising met 
het asfaltpad rechtsaf en ga je het 
voetpad op. Aan het eind rechtdoor 
over de asfaltweg. Na de camping 
bij de parkeerplaats naar rechts, 
het schelpenpad (Natuurpad) op. 
Het tweede pad linksaf. Einde pad 
rechts. Bij het witte bruggetje de 
asfaltweg op, rechtsaf. Vervolg de 
weg tot restaurant De Weerribben, 
daar linksaf het fietspad op, langs 
de asfaltweg. 
Voor de Meenthebrug linksaf het 
fietspad op langs kanaal Steenwijk-
Ossenzijl. Einde fietspad rechtsaf 
(Hoogeweg). Na het huisnummer 25 
(hier woont de brugwachter) links 
en direct weer rechts (Natuurpad). 
Volg dit pad langs de Tjaskermolen 
en diverse loopbruggen. Aan het 
einde van het pad via het parkeer-
terrein op de T-kruising linksaf en 
via het voetpad aan de linkerzijde 
terug naar het Buitencentrum.

WANDELING 2
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Verdwalen is 
er niet bij, alle 
waterwegen  
komen uit op 
de brede vaart

Goed om te weten
Afstand: 8 kilometer. 
Moeilijkheidsgraad: 
makkelijk.
Ontsnappingsclausule: 
je kunt alleen Zompie’s 
Zoektocht doen, dit is 
een wandeling van 
2,5 kilometer waarbij 
de kinderen het Dieren-
vriendjesspel kunnen 
doen (€ 2,50 bij het 
Buitencentrum, waar 
de route ook start).
Met behulp van een 

kleurenwijzer moeten 
ze leuke opdrachtjes 
uitvoeren. Bijvoorbeeld 
lopen als een eend of 
springen als een kikker. 
Openbaar vervoer: 
camping De Kluft is 
bereikbaar met de bus 
vanaf station Steenwijk.
Meenemen: handdoek 
voor als het van pootje-
baden komt, en een 
stevige wandelwagen.
Meer informatie: 
staatsbosbeheer.nl.

Kevertjes zoeken 
& fl uisterbootvaren
● Tussen 1 april en 30 oktober kun
je overnachten in een van de populaire 
trekkershutten op camping De Kluft 
in Ossenzijl. Of boek een hotelkamer. 
Tip: een babyfoon op de kamer heeft 
voldoende bereik om mee te nemen 
naar het restaurant beneden. (1)
● Bijzonder om te zien zijn de otter, 
aalscholver, vos en andere opgezette 
beesten in het Buitencentrum van 
Staatsbosbeheer, bij de camping. (2)
● Speurtocht: Dikkie Dik zit overal in 
het Buitencentrum verstopt… (3)
● In het Buitencentrum kun je een 
potje met een vergrootglas kopen 
waar kinderen beestjes in kunnen 
stoppen die ze onderweg vinden. 
Het wemelt in de Weerribben van 
de (loop)kevers, slakken, spinnen 
en schuimbeestjes. Wel weer even
terugzetten, alsjeblieft.
● Vanaf de picknickplekken en 
steigers waar de wandeling langs 
voert, is het leuk bootjes kijken. (4)
Misschien zie je ook wel een otter. 
Bekijk de illustratie goed, je zult de 
eerste niet zijn die een rat voor een 
otter aanziet. In de Weerribben zitten 
vooral muskusratten en een aantal 
grotere beverratten. Als je de kans 
krijgt om het dier  heel goed te 

bestuderen, zie je dat een beverrat 
een kleinere platte staart heeft en 
een meer gedrongen lichaam. Hij 
beweegt zich lomper dan de otter, 
die een ronde, slanke staart heeft.
● In café-restaurant De Weerribben 
aan de Hoogeweg is het goed rusten. 
Je kunt hier ook een karakteristiek 
vervenershuisje huren waar vroeger 
turfstekers in woonden. Kijk op 
cr-deweerribben.nl. (5)
● Vanuit de vogelobservatiepost een 
stukje verderop zijn met een beetje 
geluk vogels en libellen te zien. Leuk 
spel: wie ziet het eerst een meerkoet/
fuut/wilde eend (huis-tuin-en-keuken-
eend)/zwart-witte eidereend? (6)
●  In 1963 werd hier in opdracht van 
Staatsbosbeheer een  prachtige 
Tjaskermolen (7) gebouwd, voor de 
bevloeiing van het rietland.
● Bij camping De Kluft (8) kun je 
bij mooi weer pootjebaden, met zand 
spelen op het campingstrand 
of lekker ravotten in de speeltuin.
● Nog tijd over? Huur dan eens een 
fluisterboot. In de kuip past makkelijk 
een Maxi-Cosi. Tussen muren van riet 
vaar je steeds verder het groen in, 
maar verdwalen zal niet lukken, want 
alle vaarten komen uiteindelijk uit op 
de Kalenbergergracht, het vaarwater 
dat eeuwenlang de verkeersader van 
de Weerribben was.
● Bij vorst is dit een geweldige plek 
om te schaatsen.

Doe
tips
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Op pad! (zie kaart rechts)
De eilandroute gaat van start aan 
de noordelijke kant van het eiland. 
Verlaat het Bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten, wandel via de 
natuurspeeltuin naar het uitkijkpunt 
en ga rechts de grasvlakte op. Links 
zie je een vogelobservatiepost. Dit 
was ooit een oude aardappelloods 
waarvan nu een mooi uitkijkpunt is 
gemaakt. Nog een klein stukje en je 
hebt goed zicht op het Vuile Gat. 
Bij het water gekomen, ga je rechts 
het schelpenpad op, terug naar het 
Bezoekerscentrum.

Eén rondje
Tiengemeten
Als je het pontje over het Vuile Gat neemt, ben 
je zo op dit eilandje. Ze hebben op Tiengemeten 
de allerleukste natuurspeeltuin, met blubberige 
beekjes waarin het prima dammen bouwen is.

WANDELING 3

3
Eilandroute

4,5 km
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Eerst het kabouterhuis, 
dan bootjes kijken
● Het pontje van Nieuwendijk naar 
Tiengemeten is een belevenis op 
zich. Vanaf de pont heb je al mooi 
uitzicht over het Vuile Gat en het 
eiland. In Nieuwendijk kun je de auto 
gratis achterlaten. Handig: je kunt je 
ticket van tevoren online kopen via 
natuurmonumenten.nl/natuurgebieden
/tiengemeten/tickets-tijden.  (1)
● Misschien wel de leukste natuur-
speeltuin van Nederland vind je vlak 
bij het Bezoekerscentrum. Op Ukkie-
eiland kunnen peuters en kleuters 
spelen met water en zand in ondiepe 
beekjes. De kruiwagens en scheppen 
staan al klaar. Douches, toi letten en 
een kiosk voor eten en drinken zijn in 
de buurt. De speeltuin is open tot 
1 november, en in de kerstvakantie. 
Kijk op natuurmonumenten.nl/
natuurgebieden/tiengemeten/
speelnatuur. (4)

Goed om te weten 
Afstand: 4,5 kilometer.
Moeilijkheidsgraad: 
makkelijk tot pittig over 
het gras, afhankelijk van 
de weersomstandigheden.
Ontsnappingsclausule: 
geen zin om over het gras 
te hobbelen en toch een 
goede indruk krijgen van 
het gebied? Keer om na 
het eerste uitkijkpunt. 
Of wandel alleen heen 
en weer over het asfalt- 
en schelpenpad op het 
noordelijke deel van het 
eiland, langs het water 
van het Vuile Gat. 

Pitstop: de observatie-
post is een mooie plek 
voor een picknick. (6)
Openbaar vervoer: de 
TienBus (van en naar het 
pontje) rijdt in de herfst 
niet meer. Tiengemeten is 
daardoor slecht met het 
OV te bereiken, je kunt 
beter met de auto gaan.
Meenemen: schone kleren 
en een handdoek, stevige 
wandelwagen.
Meer informatie: 
natuurmonumenten.nl.

● In het landbouwmuseum zijn oude 
landbouwmachines te bekijken. Kijk 
op landbouwmuseumtiengemeten.nl.
● Liever kabouters? In het Rien 
Poortvliet Museum Korendijk vind 
je het echte kabouterhuis. Kinderen 
mogen erin spelen en er liggen fijne 
leesboeken. Kijk op rienpoortvliet-
museum.nl. (2)
● Voor een maaltijd kun je terecht 
in pannenkoekenboerderij Bij Hèlène 
naast het landbouwmuseum. Op de 
bovenverdieping hangen tekeningen 
van de kinderen van de allerlaatste 
bewoners. Zij verlieten hun woning 
toen Tiengemeten de beschermde 
status van natuureiland kreeg. (3)
● Vanaf het uitkijkpunt heb je mooi 
uitzicht over het hele eiland. Je komt 
er door de gele route te volgen vanaf 
de natuurspeeltuin. (5)
● In deze tijd van het jaar beginnen 
trekvogels aan hun reis naar warmere 
oorden. De kans is groot dat je kluten, 
scholeksters, wulpen en veel andere 
vogels ‘op hoge poten’ ziet die hier 
even komen bij-eten. 
● Kijk uit voor koeienvlaaien van de 
Schotse Hooglanders die hier grazen, 
ze liggen overal! Een vlaai die droog 
lijkt, is dat vaak niet… 
● Leuk: naar de bootjes kijken op 
het Vuile Gat vanaf het schelpenpad.
● Langer blijven? Kijk op herberg-
tiengemeten.nl om een kamer of 
campingplaats te boeken.

In de speeltuin 
staan de 
kruiwagens 
al voor je klaar

Doe
tips

Kunst (en keutels) 
op de Hoge Veluwe
Volg je het Landschappenpad, speciaal aangelegd voor mindervaliden 
en kinderwagens, dan zie je alle hoogtepunten van Het Nationale Park
De Hoge Veluwe. Misschien nog wel leuker dan het Kröller-Müller is 
het Museonder, met dierenbotten en pratende stenen.

Op pad! (sla om voor kaart)
Achter het Bezoekerscentrum en 
het museum Museonder begint het 
geasfalteerde Landschappenpad. 
Volg de route langs de Franse Berg 
en zand- en heidevlakte het Pampelse 
Zand. Rechts wordt het grafmonument 
van Anton en Helene Kröller-Müller 
aangegeven op de zuidhelling van de 
Franse Berg. Kort daarna is de eerste 
inkortmogelijkheid naar rechts, voor 
wie zo snel mogelijk naar het Kröller-
Müller Museum en de beeldentuin wil 
lopen. Na het museumbezoek energie 
en tijd over? Maak je op voor een extra 
lusje langs wildobservatieplaats de 
‘Millelamel’. Meteen teruglopen naar 
het startpunt (en de natuurspeeltuin) 
kan natuurlijk ook.

WANDELING 4

4
Kunstroute

6 km

b
ee

ld
 K

M
M

b
ee

ld
 R

o
b

b
e

rt
 M

a
a

s

b
ee

ld
 M

a
rs

h
a

 W
e

it
e

ri
n

g



 79 

Als er even geen 
dier te zien is, 
is het leuk om 
sporen te zoeken

Wie vindt de meeste 
beelden in de tuin?
● Leuk: het grote terras inclusief 
natuurspeeltuin van restaurant 
De Koperen Kop tegenover het 
Bezoekerscentrum. (1, 3)
● In het museum Museonder, onder 
het bezoekerscentrum, is het hele 
wortelstelsel te zien van een 135 jaar 
oude boom. Er zijn stenen die praten 
als je je hand erop legt en er liggen 
botten van dieren die duizenden 
jaren geleden zijn uitgestorven. (2)
● Als je al die beukennootjes en 
mooie herfstbladeren verzamelt, 
kun je er thuis een mooie ketting 
van maken. (4)
● Zet de wandelwagen even aan de 
kant en klauter naar het monument 
van het echtpaar Kröller-Müller op 
de zuidhelling van de Franse Berg. 
Vanaf hier heb je prachtig uitzicht 
over de Hoge Veluwe. Het echtpaar 
kreeg het park begin jaren twintig 
in bezit. Terwijl hij het landschap in 
gebruik nam als privéjachtterrein, 
fleurde zij hun woning, het Jachthuis 
Sint-Hubertus, op met kunstwerken.
● Nog even cultuur snuiven? In het 
Kröller-Müller Museum hangen veel 
werken van Vincent van Gogh. 

● Voor kinderen is het erg leuk om 
beelden te zoeken in de Beeldentuin 
van het Kröller-Müller Museum. Laat 
ze vooral het kunstwerk Jardin d’émail 
van Jean Dubuffet zien, het grootste 
beeld in de tuin. Ze mogen er gewoon 
overeen lopen. (5-6)
● De Millelamel is een door een 
architect ontworpen wildobservatie-
punt. Als er geen beest te zien is, is 
het leuk om sporen te gaan zoeken. 
Bijvoorbeeld van herten, moeflons, 
konijnen en wilde zwijnen. Ook aan de 
poep kun je zien wie er is geweest.
● Tijd over? Dan kun je een van de 
gratis witte fietsen (met kinderzitje) 
pakken en eventjes naar Jachthuis 
Sint-Hubertus rijden, een ontwerp 
van Berlage. De karpers in de vijver 
mogen gevoerd worden met brood. 
Er zijn voor € 10 bakfietsen te huur 
waar ook de Maxi-Cosi in past, wel 
online reserveren op hogeveluwe.nl/
nl/zien-doen/fietsen/bijzondere-
fietsen/46.
● Langer blijven? Er zijn diverse 
natuurcampings in de buurt, kijk op 
hogeveluwe.nl/nl/zien-doen/
overnachten/54.
● Meer informatie? Kijk op de leuke 
kindersite kindersitehogeveluwe.nl 
met webcam, filmpjes en spelletjes.

Goed om te weten
Afstand: 6 kilometer.
Moeilijkheidsgraad: 
makkelijk.
Ontsnappingsclausule: 
de Landschappenroute 
bestaat uit twee delen 
die beide zijn in te korten.
Openbaar vervoer: het 
park is goed bereikbaar 
met de bus vanaf station 

Apeldoorn en station 
Ede-Wageningen.
Let op: niet meteen in 
de auto springen, de 
wandeling is open vanaf 
1 oktober.
Meennemen: buggy 
of wandelwagen.
Meer informatie: 
hogeveluwe.nl.

Doe
tips
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Op pad! (zie kaart rechts)
Begin bij Herberg De Drie Linden 
(Giersbergen 8, Drunen) en volg de 
witte route rechtdoor. Sla dan linksaf 
naar knooppunt 92 en vervolg de witte 
route naar knooppunt 87 tot je voor 
knooppunt 86 de blauwe route kruist. 
Pas op: hier fietsen mountainbikers 
soms keihard voorbij. Trek de buggy 
een klein stukje (echt!) door het mulle 
zand en vervolg de blauwe route naar 
knooppunt 18. Hier stuit je op een 
fietspad en ga je rechtsaf. Vervolg de 
route via het fietspad tot restaurant 
De Rustende Jager. Hier kun je een 
pitstop houden, maar ook doorlopen 
over het fietspad totdat je weer bij 
De Drie Linden bent.

Geen zee, wel Loonse 
en Drunense Duinen
Hoe die duinen er zijn gekomen? In de laatste 
ijstijd is hier op veel plekken een dik pakket zand 
afgezet. De wind gaat al jaren zijn gang. Tip: kies 
een dag waarop het niet te hard waait.

WANDELING 5

5
Zandroute

5 km
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Logeren bij de boer 
of het betere zandhappen
● Boek een overnachting en je hebt 
een mini-vakantie! In de omgeving 
van de Loonse en Drunense Duinen 
hebben ruim 300 boeren naast een 
boerenbedrijf ook een camping of 
B&B. Kijk voor meer informatie op 
bijdeduinboeren.nl onder het kopje 
‘leden’. Voor kinderen is hier van alles 
te beleven, want ze mogen meestal 
meehelpen op de boerderij.
● De wandeling gaat van start bij 
de gezellige Herberg De Drie Linden 
(herbergdedrielinden.nl), waar je ook 
prima kunt beginnen met appeltaart 
of een pannenkoek. Ernaast is een 
grote speeltuin. (1, 2) Weetje: de 
lindebomen voor de herberg zijn er 
geplant om de voormalige boerderij 
tegen blikseminslag te beschermen.
● Volop te vinden: dennenappels en 
paddenstoelen. (3)
● Bij knooppunt 86 is een zandvlakte. 
Leuk om emmer en schep te pakken. 
(4) Of maak een kleine expeditie over 

Goed om te weten 
Afstand: 5 kilometer.
Moeilijkheidsgraad: 
vrij pittig vanwege de 
boomwortels.
Ontsnappingsclausule: 
je kunt ook alleen heen 
en weer lopen over het 
fietspad tussen De Drie 
Linden en De Rustende 
Jager. Of wandel vanaf 
Bosch en Duin over het 
fietspad naar de zand-
vlakte voor een picknick.
Openbaar vervoer: 
De Drie Linden is slecht 

bereikbaar met het OV 
(3 kwartier lopen vanaf 
het station in Drunen). 
De dichtstbijzijnde bus-
halte bij De Rustende 
Jager (voor als je het 
rondje andersom wilt 
lopen) is op 20 minuten 
loopafstand, dus ook 
geen aanrader.
Meenemen: emmer, 
schep en een stevige 
wandelwagen
Meer informatie: 
natuurmonumenten.nl.

het stuifzand. Let op: hier kunnen 
mountainbikers voorbij scheuren.
● Familierestaurant De Rustende 
Jager (5) is het keerpunt van deze 
wandeling. Loop je liever meteen 
door, wandel dan via het fietspad 
terug naar De Drie Linden.
● Zin in meer? Rij naar het mooiste 
uitkijkpunt, bij restaurant Bosch en 
Duin (Oude Bosschebaan 1, Udenhout) 
en je ziet dat dit werkelijk een van de 
allergrootste stuifzandgebieden van 
West-Europa is.
● Hier vind je de mooiste zandbak 
van Nederland. Volg een kilometer 
lang het fietspad vanaf Bosch en 
Duin en plof neer op de zandvlakte. 
Zo doen de Brabanders het zelf ook.
● BBQ? Prima idee. Een vleespakket 
koop je bij een van de duinboeren. Of 
kies een restaurant in Den Bosch of, 
dichterbij, het vestingstadje Heusden. 
● Ook leuk: een bezoek aan een van 
de pretparken in de buurt, zoals de 
E� eling en Safaripark Beekse Bergen.

Neem een 
schepje mee 
voor in de 
grootste 
zandbak van 
Nederland
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