
2. Kinderbomenwandeling 
De route
•  Door het grote houten hek LA het wandelpad op, 

pad volgen RA en LA;
•  steek fi etspad over (let op (brom)fi etsers!) 

het Kinderbomenbos 1  in langs de witte 
paddestoelen;

•  steek aan het eind een betonpad over (rechts 
tussen de bomen: het Land van Belofte);

•  na de houten brug zonder leuningen LA en het 
tweede pad RA; bij het kunstwerk Droom van 
de Boom 3  rechts, loopt een pad naar het 
Amfi theater 2 . Dit biedt een fraai uitzicht over 
het Bentwoud en de polder Wilde Veenen;

•  bij betonbrug LA de brug over en een tweesporig 
breed pad op;

•  bij markering weer LA, het terrein van de golfclub 
Bentwoud op en bosrand volgen; Links in de verte 
de skyline van Zoetermeer;

•  volg de paaltjes, u komt weer op het brede 
tweesporig pad;

•  vóór betonbrug LA het voetpad op (met rechts de 
Tweede Tocht en fi etspad);

•  autoweg en fi etspad oversteken, even doorlopen 
en LA; 

•  via een breed wandelpad terug naar het startpunt.

Kinderbomenbos
In dit bos gaan ‘levensbomen’ (Italiaanse populieren) 
groeien voor overleden kinderen en ‘geboortebomen’ 
(Haagbeuken) voor nieuwe wereldburgertjes. Het bos 
gaat bestaan uit vijf cirkels van ongeveer 500 bomen. 
Het is een initiatief van de Stichting Nationale 
Boom feestdag. 

Start- en eindpunt 
Parkeerplaats Bentwoud West
Duur
Vijf kwartier 
Afstand
4,2 km

Wandeling over het gebied van 
het toekomstige Kinderbomen-
bos en langs het kunstwerk 
Droom van de Boom. De route is 
blauw gemarkeerd op paaltjes. 

“Deze eerste in het Bentwoud 
uitgezette wandeling loop ik 

nog steeds met plezier.”

8

16.1015/2

Kinderbomenbos

1

2 3

Sc
hr

av
en

w
ild

er
tp

ad

Bentwoudpad

Eerste Tocht

Tweede Tocht

Achterofse pad

H
SL

N
20

9

Oost kade

Omleidingsweg

N209

N455

W
ild

e 
Ve

en
en

pa
d

Bo
sl

aa
n

Golfbaan

P

P

P

P

P

P

H 

Zoetermeer

Benthuizen

Boskoop

W
addinxveen

Skyline Zoetermeer

Kinderbomenbos

2

Achterofse pad

Winterkoning


