
3. Rondje Avatarbos
Een korte ronde over halfver-
harde paden geschikt voor jong 
en oud.

Avatarbos 
Het Avatarbos ligt 
rond het Amfi theater.  
Scholieren uit Zoe-
termeer hebben zich 
voor het Avatarbos 
laten inspireren door  
virtuele natuurbele-
ving. In 2012 hebben zij honderden bomen geplant 
in het Avatarbos van het Bentwoud. 

De route
•  Vanaf het grote houten hek over de parkeerplaats 

naar het geasfalteerde fi etspad (Wilde Veenen-
pad);

•  RA en over fi etspad naar bosrand;
•  eerste pad LA langs bosrand;
•  betonpad oversteken, RA halfverhard wandelpad 

op;
•  voor bosje wilgenbomen 1  neem 2e LA, of 3e 

voor ‘t struinen; 
•  vanaf het Amfi theater 2  wandelpad volgen naar 

het kunstwerk ‘Droom van de Boom’;
•  verlaat de cirkel met de Droom van de Boom 3 ;
•  en vervolg de route LA over een breed pad, 
•  eerste pad RA;
•  steek betonpad over en RA langs bosrand terug 

naar het startpunt.

Start- en eindpunt 
Parkeerplaats Bentwoud West
Duur
45 minuten 
Afstand
3 km

Droom van de Boom
Het kunstwerk Droom 
van de Boom is van 
Cornelia Bruine-
woud. Zij schrijft: “De 
zwijgen de aluminium-
foto’s staan als ridders 
van de ronde tafel 
rond het boompje 
opgesteld. De foto’s 

verrijzen uit de grond, staan met hun rug tegen 
een opgeworpen grasheuvel. Daarbinnen zal het 
boompje, als integraal onderdeel van het kunst-
werk, eeuwenlang gestaag groeien, waardoor er een 
levend kunstwerk ontstaat dat ieder seizoen/jaar 
anders oogt.”

“Op de foto’s van het kunstwerk 
kun je zo heerlijk in het gras 

liggen en naar de wolken kijken.”
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