
4. Kabouterpad Bentwoud

Start- en eindpunt 
Parkeerplaats Bentwoud West
Afstand
2 km  

Wandeling door bos over 
struinpaadjes, heel geschikt 
voor kinderen van 3 tot 6 jaar. 
De route is gemarkeerd met 
kabouterpaaltjes en zelf te vol-
gen. Maar nog leuker is het om 
onderweg naar kaboutersporen 
te zoeken. Misschien kom je wel 
kabouters tegen! Voor € 5,- per 
kind is een tas aan te vragen 
met daarin een rode puntmuts 
(die mag ook mee naar huis) 
en een kaboutertas met wat 
lekkers. Voor de begeleider is er 
een rugzak met wat benodigd-
heden en een kabouterboek 
met uitleg en opdrachten. Vraag 
de tas aan bij Staatsbosbeheer 
(www.staatsbosbeheer.nl/
bentwoud). De tas is vervolgens 
op te halen bij Restaurant Roest 
in het Bentwoud. 

De route
•  Door het grote hek LA en RA;
•  bij het kabouterpaaltje LA door het bos en volg 

slingerend door het bos de paaltjes;
•  het bos uit LA, iets verder weer LA het bos in;
•  steek het fi etspad over (let op (brom)fi etsers!);
•  rust uit op een bank in het Kinderbomenbos en 

neem een kijkje bij de vlonder 1  bij de moeraszone;
•  terug naar de bosrand en volg de paaltjes het bos 

weer in;
•  aan het eind LA, het fi etspad oversteken;
•  langs de bosrand terug naar het startpunt.

“We hebben van alles gedaan om kabouters 
te vinden. Ik vond dat best wel spannend, er 

rende ook nog een haas weg!”
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