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afstand:
Duur:
Zwaarte:
Laagste punt:
Totale stijging:

18,7 km
6 uur
3 (afstand)
83 m, Hoogste punt: 127 m
254 m

Kristdala

De boerenbedrijfjes rond Krokshult
Er naar toe
Volg vanaf Oskarshamn weg
37/47 richting Växjö. Neem
na 7 km de afslag Kristdala.
Ga na 18 km in Kristdala
links en direct weer links,
richting Krokshult. Deze
weg volg je 17,9 km. Je rijdt
door Krokshult en aan het
eind van het dorp volg je
een witte wegwijzer richting
‘Naturreservat’. Volg de
steenslagweg 500 meter.
In een bocht naar rechts zie
je links een kleine parkeer
plaats. Zet hier je auto neer.
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GPS-coördinaten wandeling
1 Parkeerplaats
2 Vlonder over greppel
3 Bospad scherp links
4 Smalle asfaltweg
5 Schuilhut
6 Steenslagweg scherp links
7 Verlaten huis

2 - Kristdala - De boerenbedrijfjes rond Krokshult
N 57 22.740 • E 16 04.856
8 Steenslagkarrenspoor
N 57 23.042 • E 16 05.043
9 Kruising bij boerderij
N 57 22.810 • E 16 05.739
10 Splitsing bij huis
N 57 22.681 • E 16 06.647
11 Graspad linksaf
N 57 23.140 • E 16 07.261
12 Steenslagweg
N 57 23.639 • E 16 08.156
13 Karrenspoor links
N 57 23.578 • E 16 07.198
14 Hek

N 57 23.731 • E 16 06.414
N 57 23.495 • E 16 05.892
N 57 24.101 • E 16 05.280
N 57 24.366 • E 16 05.637
N 57 24.488 • E 16 04.727
N 57 23.799 • E 16 04.978
N 57 23.311 • E 16 05.025

Waarom?
Als je iets mee wilt krijgen van de kleinschalige landbouw die in vroeger tijd zo’n
belangrijke rol speelde in Småland, dan is deze wandeling daarvoor een goede
gelegenheid. Omdat de grond zo onvruchtbaar en bezaaid met stenen was, was het
teveel werk om grote stukken grond geschikt te maken voor landbouw. Dat resulteerde
in kleine boerenbedrijfjes, die primair produceerden voor eigen gebruik. Deze route
loopt langs een aantal van die historische boerenbedrijfjes, nog steeds voorzien van
de traditionele hoge hekken, om zo elanden te weren. Een er van is nu het Krokshults
naturreservat. Het gehuchtje zelf is een plaatje om te zien, met mooie houten huizen
en fraai verzorgde tuinen, op en top Zweeds. Je loopt grote stukken door het bos, af en
toe afgewisseld met stukken steenslagweg. Neem genoeg proviand en water mee, want
voor deze lange wandeling ben je een hele dag onderweg. Geniet van de rust en het
boeren landleven.
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omhoog, ruim voor een boerderij volg je de markering naar links en direct weer
rechtsaf. Via een overstap kom je in een volgend veld en ga je meteen rechts, weer
over een overstap. Volg ook hier de markering op de bomen. Steek het veld over, je
komt uit op een smalle asfaltweg (GPS4).
Hier ga je rechtsaf en na 40 m ga je scherp links via een overstap met zwart-witte
markering een veld in. Volg het karrenspoor met rode markering en negeer rode
markering naar rechts. Het brede pad daalt. Ter hoogte van een muurtje van gestapelde stenen stuurt de rode markering je rechtsaf. Je steekt een greppel over. Je gaat
linksaf en via een overstap het bos weer in. Het pad stijgt, ga op het hoogste punt
rechtsaf met de rode markering, verder omhoog. Je passeert een grafheuvel, volg het
gemarkeerde pad dat naar rechts buigt bij een hek. Kort daarna steek je dat via een
overstap over. Ter hoogte van een groep rotsen aan je rechterhand buigt het pad naar
links. Het pad stijgt en op een splitsing met een breder pad ga je linksaf. Verderop
ga je rechtsaf en kom je via een overstap in een weide. Houd links aan en volg de
markering langs een breed pad. Als je rechts in een open veld wat rotspartijen ziet
liggen, volg je de rode markering rechtsaf. Volg de markering op bomen en rotsen
door het veld en verlaat dat verderop via een overstap. Volg het smalle slingerende
pad zo’n 700 m tot je uitkomt bij een schuilhut (GPS5) aan het water.
Loop voor de hut langs en volg de rode markering door het bos. Na 650 m kom je uit
op een steenslagweg. Hier ga je rechtsaf en na 15 m weer linksaf een smal bospad
op. Je komt uit op een steenslagweg. Volg die naar rechts tot je uitkomt op een
asfaltweg. Ga rechtsaf en volg de weg 1,1 km. Je loopt door het gehuchtje Sund. Dan
zie je links een kleine parkeerplaats met een bordje ‘Sund’. Volg de weg nog 100 m
en ga dan scherp linksaf een steenslagweg (GPS6) op.

De wandeling
Loop vanaf de parkeerplaats (GPS1) 100 m terug langs de steenslagweg. Ga bij de
oranje-rode markering rechtsaf door een hek. Volg het gemarkeerde pad en negeer
zijpaden. Je passeert een hek en kort daarna passeer je via een vlonder (GPS2) een
greppel.
Hier splitst het pad (en de markering) zich. Je gaat hier rechtsaf en volgt de rode
markering. Je gaat door een hek en na 20 meter ga je via een overstap linksaf het bos
in. Je volgt nu een smal bospad met rode markering op de bomen. Je komt uit op een
steenslagweg, hier ga je rechtsaf. Je volgt deze weg zo’n 500 m. Je passeert een huis(l)
en grote schuur (r). In een bocht naar rechts stuurt de rode markering je scherp linksaf,
een bospad op (GPS3).
Het smalle pad slingert door het bos. Na 150 m houd je op een Y-splitsing rechts aan,
volg de markering. Kort daarna ga je bij elektriciteitspalen linksaf en na 100 m weer
rechtsaf. Via een overstap passeer je de afrastering. Verderop daalt het pad af en via
een houten brug steek je een brede beekbedding over. Je komt uit in een weide. Verderop passeer je via een overstap een hek. Volg de rode markering. Loop verder
Aan de oever van het Höckhultesjön
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Volg de rode markering, langs huizen en schuren. Na 600 m splitst de steenslagweg
zich. Houd links aan en na 80 m stuurt de rode markering je linksaf een karrenspoor op.
Na nog eens 80 m ga je schuin naar rechts, een smal bospad op. Blijf dit smalle pad
volgen, links ligt een meer. Je passeert een vogelobservatietoren, het pad loopt daarna
weg van het meer. Je loopt onder elektriciteitsdraden door en komt uit bij een verlaten
huis (GPS7) in het bos.
Passeer via een overstap een hek en houd rechts aan. Je komt uit op een steenslagweg
die je naar rechts volgt. Via een overstap passeer je een hek, vervolg het steenslagkarrenspoor. Na zo’n 400 m stuurt de rode markering je linksaf, een smal bospad op. Via
een plankier kom je uit in een weide. Volg de rode markering langs de rechterkant naar
de overkant. Je loopt het bos weer in en even verder ga je op een splitsing van brede
paden rechtsaf. Je komt uit bij een veld. Steek dat langs de rode markering over en
passeer via planken een sloot. Volg aan de overkant de markering op de bomen, schuin
naar links. Je wandelt door een stuk gekapt bos. Je komt uit op een steenslagkarren
spoor (GPS8).
Ga linksaf. Je volgt de steenslagweg ruim 1,1 km. Negeer zijpaden. Je komt uiteindelijk
uit op een kruising van steenslagwegen bij een boerderij (GPS9).

Ga rechtsaf en volg de weg 600 m. Volg de rode markering linksaf, een graspad op.
Je loopt door een stuk gekapt bos en volgt de rode markering op de boomstompen.
Na 500 m kom je op een splitsing van brede karrensporen. Hier houd je rechts aan,
verderop zie je weer rode markering langs de weg. Het karrenspoor daalt en na 450
m kom je uit op een splitsing bij een huis met schuren (GPS10).
Hier ga je rechtsaf en na 100 m ga je links het bos in met de rode markering. Na circa
100 m passeer je via een overstap een hek en kom je in meer open weidegebied.
Volg de rode markering langs de rechterkant van het veld. Passeer een hek en een
greppel en volg in een volgend veld ook de rode markering langs de rechterkant. Je
komt uit op een steenslagweg, waar je linksaf gaat. Negeer na 80 m een steenslagweg naar links en ga rechtdoor. Na 100 m ga je schuin linksaf een graspad (GPS11)
op, richting een rood schuurtje.
Vlak voor het schuurtje ga je scherp linksaf, een bospad op. Blijf dit pad en de
markering steeds volgen. Negeer een steenslagweg naar links, het pad wordt breder.
Je loopt langs een huisje en een schuur. Volg het pad langs de schuur. 50 m verder
zwenkt het pad naar links. Let vooral op de rode markering. Je komt uit op een
breder pad, waar je linksaf gaat. Ga na 30 m schuin rechtsaf een smal pad op. Dat
pad buigt al snel naar rechts en komt uit op een steenslagweg (GPS12).
Ga rechtsaf en volg de glooiende weg zo’n 650 m. Dan stuurt de rode markering je
linksaf een karrenspoor op. Volg dit pad geruime tijd rechtdoor tot je uitkomt op een
steenslagweg. Die steek je recht over en na 100 m ga je op een volgende steenslagweg linksaf. Na 350 m stuurt de markering je linksaf, een karrenspoor (GPS13) op.
Je komt weer uit op de steenslagweg, volg die naar links. Na 200 m neem je de
steenslagweg naar rechts: Kråkkänsvägen. Na 250 m houd je op de Y-splitsing links
aan. Je passeert een hek en loopt even verder tussen een huis en schuren door. Via
een overstap kom je op het terrein van een verlaten boerderij. Volg het pad voor het
huis langs en via een hek verlaat je het terrein. Negeer rode markering naar rechts en
volg het karrenspoor rechtdoor. Je passeert nog een hek en ziet weer rode markering
langs het karrenspoor. In een bocht naar links stuurt de markering je rechtsaf door
een hek (GPS14) het veld in.
Volg het pad omhoog en let op de rode markering langs de rechterkant van het veld.
Steek zo het veld over, je komt via een overstap uit op een asfaltweg. Hier ga je
rechtsaf. Volg de weg 300 m tot je uitkomt bij het informatiebord van het Krokshult
Naturreservat. Hier ga je linksaf een smalle steenslagweg in, langs een huis en
schuren. Je ziet hier oranje markering en volgt die tot je uitkomt bij het vlonder over
de greppel (GPS2).
Houd rechts aan, steek de vlonder over en volg de oranje-rode markering door het
natuurreservaat, terug naar de steenslagweg. Daar ga je linksaf en na 100 m ben je
terug bij de parkeerplaats (GPS1) waar je auto staat.
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