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Aanrijroute  Instappunt: FL5 Zeewolde Horsterwold 

Vanaf de A27 Hilversum-Almere neem je over de Stichtsebrug (brug over Eem en Gooimeer) 

de 1e afslag nr 36 naar Zeewolde, de N305 Gooiseweg. 7 km verder, 200 m voor een rotonde, 

ga je linksaf de Adelaarsweg op. Dit is de 1e weg links vanaf de snelweg A27. 400 m verder 

rechtsaf de Bosruiterweg op. Na 1,2 km voor de brug links het paadje op, daar is de 

instapplaats in de Bosruitertocht. 

 

Alternatief instappunt: FL6 Zeewolde Adelaarsweg 

Zelfde aanrijroute als hierboven, op de Adelaarsweg rechtdoor tot de brug. Aan weerszijden 

van de brug zijn lage oevers, links voor de brug is een visplek.  

 

 

Vaarroute 

Vanaf hier vaar je naar links uit. Het Horsterwold is een groot aaneen gesloten loofbos met 

vanaf het water hoge rietkanten en het bos daarachter. Wel zijn er op de Hogevaart enkele 

goede uitstapplaatsen en daarna nog enkele tot en met camping de Parel, die hier mooi in dit 

bos ligt. Als je naar links bent uitgevaren ga je 700 m verder, net voorbij een loop/fietsbrug, 

op de splitsing rechtsaf de Hogevaart op, deze is ongeveer 35 m breed. 1,6 km verder is een 

mooi plekje, net voorbij de hoogspanningslijnen en een gemaal, om even te pauzeren en 

eventueel te zwemmen in het schone water van de Hogevaart. Hierna ga je 1 km verder 

rechtsaf de Groenewoudse Tocht op. Je gaat een loop/fietsbrug onderdoor, een stuk verder de 

brug van de Bosruiterweg onderdoor, je vaart hier ook langs recreatievilla's en vervolgens de 

brug van de N305 (Gooiseweg) onderdoor. Aan het eind van het water ga je na een klein 

bruggetje rechtsaf. 400 m verder is een klein strandje van camping de Parel.  

1 km verder vaar je een erg ondiep meertje op; hier is een eiland. Je houdt rechtdoor aan 

langs de rechterzijde van het eilandje in de richting van de bomen. Hier buigt het meertje naar 

rechts en volg dit meertje. Het water is nog steeds ondiep met veel waterplanten maar is goed 

te varen. Dan aan het einde buigt het water linksaf en hier vaar je 2 km langs de N305. De 

weg ligt 40 m verder achter de bomen en geeft niet echt hinderlijk lawaai. Het water in deze 

vaart blijft die 2 km ondiep met veel waterplanten in de zomer, er is door de rietkanten geen 

uitstap mogelijkheid. Als je de hoogspanningslijnen onderdoor bent ga je 200 m verder na een 

knikje rechtsaf de brug van de N305 onderdoor. Circa 100 m verder kun je rechtsaf een 

doodlopend watertje in, een natuurstukje voor vogels, met goede uitstap mogelijkheden voor 

een pauze, maar je moet dus weer terug varen naar waar je dit natuurstukje bent ingevaren. 

Daar ga je dan rechtsaf, dit water heet de Bosruitertocht en 400 m verder net voorbij de brug 

is links de instapplaats.  

 

Samenvattend 

Een tocht door bosgebied en heerlijk rustig varen, alleen langs de N305 is geluid van de auto's 

te horen. Prima kleine vaartocht over de Flevolandse vaarten. 

Tochtlengte 11 km. 
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