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Boswachterij Staphorst
We maken een bijzondere wandeling in de Kop van Overijssel rondom de boswachterij
Staphorst. Op deze route hebben we de ultieme 'op-de-rand-van-bos-en-boerenlandbeleving'. De wandeling begint in de buurtschap Punthorst bij de Dr. Maarten
Lutherschool. Punthorst is een tamelijk jonge woonkern die pas in de dertiger jaren van
de 20e eeuw is ontstaan. Tussen IJhorst en Punthorst liggen de Staatsbossen, in de
volksmond het Staphorsterbos genoemd. De boswachterij ligt als een geïsoleerd
natuurgebied in een overigens tamelijk grootschalig agrarisch landschap. De bossen zijn
tussen 1930 en 1940 aangelegd door werklozen uit het westen van het land. Vroeger was
de boswachterij vooral gericht op houtproductie. Nu zijn natuur en recreatie even
belangrijk. We hebben langs de bosrand steeds zicht op het omringende boerenland, met
klinkende namen als Lommert, Kievitshaar en Bovenhaar. Af en toe nemen we een korte
passage door het bos of langs een heideveldje.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats, met je rug naar de school, linksaf. Op kruising rechtsaf,
Vijverweg over het voetpad. Even verder rechtdoor over het fietspad. Je verlaat
Punthorst. Bij de rand van het bos, na huisnummer 2 aan je rechterhand, ga je linksaf
langs een houten afsluitboom en een bordje 'Boswachterij Staphorst'. Je volgt steeds het
pad langs de bosrand. Zijpaden het bos in negeren. Je komt verderop bij een driesprong,
waar de oranje route rechtdoor het bos in gaat. Hier weer linksaf, verder langs de
bosrand. Met de bocht mee naar rechts en je passeert een houten afsluitboom. Je komt
op een kruising. Hier rechtdoor, opnieuw langs een afsluitboom, een klein stukje door het
bos. Je komt bij de bosrand. Hier ga je rechtsaf. Je passeert Y53 aan je rechterhand en
even daarna buigt het paadje het bos in. Weer een stukje door het bos. Aan het eind
linksaf en direct weer meebuigen naar rechts langs de bosrand. Doorlopen tot een
kruising bij Y52. Hier ga je linksaf langs de bosrand. Aan het eind rechtsaf langs een
munitiedepot met hekken. Meebuigen naar links, nu Lommertsteeg.
2. Op kruising met asfaltweg rechtsaf, J.J. Gorterlaan. Je hebt aan je rechterhand het
hek van het munitiedepot. Daarna volgt een flauwe bocht naar links en nu neem je het
eerste pad naar rechts het bos in, pal voor een bord 'naderende kruising'. Je passeert
een houten afsluitboom en een bordje 'Boswachterij Staphorst'. Op kruising direct daarna
rechtdoor. Alweer vrij snel neem je het eerste pad schuin links. Je komt uit voor een
heideveld. Hier ga je linksaf en je volgt de rand van het heideveld. Je komt bij Y50 uit bij
een asfaltweg en fietspad. Hier ga je rechtsaf over het fietspad. Bij asfaltweggetje
oversteken naar Y36 en rechtsaf over het grindpad. Bij Y33 linksaf, smal voetpaadje.
Blijven volgen, ook op kruising met smal ruiterpaadje rechtdoor. Even daarna, aan het
eind rechtsaf. Je loopt langs een akker aan je linkerhand. Aan het eind, op de hoek van
de akker, linksaf. Je loopt het bos in en buigt direct mee naar rechts en meteen daarna
ga je linksaf. Meebuigen naar rechts, dan heb je aan je linkerhand een akker. Ook bij
deze akker ga je linksaf. Aan het eind bij Y35 rechtsaf.
3. Direct daarna het eerste pad naar links langs een afsluitboom en een bordje
'Boswachterij Staphorst', pad langs de bosrand. Nu steeds 2 km lang de bosrand met
bochten blijven volgen. Na die 2 km gaat het pad vanzelf het bos in. Direct daarna op een
Y-splitsing, links aanhouden over een smal mountainbikepaadje. Je komt uit bij een open
stuk. Daar ga je linksaf door een dalletje heen. Aan de overkant op een kruising met een
iets breder pad ga je linksaf. Dit bospad blijven volgen. Ook op een kruising rechtdoor.
Pad met bochten blijven volgen door een dennenbos. Op een driesprong bij een paaltje
met markeringen van een 'ruiter-menroute' linksaf. Je komt uit op een brede halfverharde
weg aan de bosrand.

4. Hier ga je rechtsaf. Op kruising met Kievitshaarweg rechtdoor. Deze brede bosweg
blijven volgen tot het eind. Aan het eind rechtsaf, breed bospad met aan je linkerhand
een fietspad. Je passeert een open stuk boerenland aan je linkerhand. Op de hoek van
dat boerenland ga je linksaf, grassig pad langs de bosrand met smal
mountainbikepaadje. Waar het mountainbikepaadje naar rechts het bos in draait, ga je
verder rechtdoor over de grasweg. Nu neem je even voor een boerderij aan je linkerhand
het eerstvolgende pad naar rechts het bos in. Op kruising aan de bosrand ga je
rechtdoor, langs de bosrand, nu brede zandweg. Deze weg langs de bosrand met
bochten blijven volgen. Na drie bochten volg je een lang recht stuk en verderop loop je in
de bosrand. Je loopt het bos weer in en op een vijfsprong bij P-22875/001 ga je linksaf en
direct daarna op een Y-splitsing links aanhouden. Je steekt een betonnen fietspad over
en volgt een pad in de bosrand. Op de hoek van het bos meebuigen naar rechts, nu een
breed grassig pad in de bosrand. Steeds rechtdoor tot je uitkomt bij een klinkerweg. Hier
ga je linksaf over het fietspad. Je loopt Punthorst binnen. Op kruising linksaf, terug naar
de parkeerplaats bij de school.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Dr. Maarten Lutherschool, Mr. J.B. Kanlaan 32, 7715 PM Punthorst.
Openbaar vervoer
Deze route is niet bereikbaar met Openbaar Vervoer.
Lengte van de wandeling
14 km.
Horeca onderweg
Geen horeca.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-punthorst/15397/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

