
 

 

In het bos van Hof Espelo staan kabouters langs de paden. Als je die volgt, maak je 

een mooie boswandeling en leer je onderweg allerlei leuke weetjes over de na-

tuur, maar je kunt ook speuren naar sporen. 

De wandeling start bij het informatiecentrum Het Koetshuis. Als je daar met je rug 

naar toe staat, zie je de eerste kabouter. Het pad eindigt ook weer bij het informa-

tiecentrum.  

Aan het eind kom je dan door het speelbos ‘het Klauterwoud’, waar je natuurlijk 

ook een tijdje kunt rondneuzen, omdat je er van alles kunt ontdekken, maar ook 

omdat je er heerlijk kunt spelen. 

Tips: 

• Loop na de opdracht of vraag verder tot je de volgende   

kabouter ziet    

• Let op de gezichten van de kabouters: is het een jongetje, 

een meisje, een man of een vrouw  

• Soms ontdek je speciale aanwijzingen op het paaltje 

En verder nog dit: 

Blijf op het pad,  anders verstoor je het wild in het bos! 

Respect voor planten en dieren. 

Het KABOUTERPAD  

van Hof Espelo 



Welkom op  het kabouterpad. 

De volgende kabouter wacht op je,  hij staat vlakbij het bruggetje. 

Hoi, ik ben een kaboutermeisje. 

Weet jij een leuke naam voor mij? 

Je liep net langs een hele dikke boom, een beuk, op de hoek van de 

paden. 

Hoeveel stappen heb jij nodig om om de boom heen te lopen? 

 De volgende kabouter  vind je aan de linkerkant achter het hek, het kabouterpad 

gaat hier verder. 

De kabouter houdt erg van muziek, hoe kun je dat zien? 

Ken jij een liedje over een kabouter of een paddenstoel? Zing het maar! 

Zoek in de buurt van deze kabouter kleine takjes, stukjes schors, den-

nenappeltjes en eventueel een beetje mos en dennennaalden. Maak 

daarmee een kabouterspeeltuintje. 

Vlak bij deze kabouter liggen veel dennenappels. Pak er 5 per persoon. 

Gooi om de beurt en probeer met je dennenappels een boomstam te 

raken. 

Kijk eens onder dode stammetjes of gevallen bladeren. Wat zie jij 

rondkruipen? 



Hier ligt een boomstam over het pad. 

Sssttt……….. De kabouter slaapt! Wees stil! 

Hoe lang kun jij echt stil zijn? Laat je begeleider onhoorbaar tot  30 

tellen….. Gelukt? Wat hoorde jij allemaal vanuit het bos? 

Kijk eens goed naar deze kabouter…. Er is een reden waarom hij zo 

droevig kijkt….. Weet jij het? 

Misschien kun jij ‘m opvrolijken door een dansje te doen……. 

Niet alleen deze kabouter schrikt van mensen in het bos, ook die-

ren schrikken hiervan. Welke dieren leven hier in het bos en op 

de hei? 

Oh, een bruggetje… De kabouter daagt je uit: je kunt er overheen, 

maar er ook langs lopen naar de overkant…. En weet jij welke die-

ren het moeilijk hebben als het beekje droog staat? 

Kijk, hier heb je de moeder van de kabouterkinderen die we       

onderweg tegen zijn gekomen… Ze leerde haar kinderen om, net 

als de eekhoorns, over de takken van bomen te lopen. Probeer jij 

maar eens over deze slagboom te lopen. 

Dicht bij het hek van de wei, heeft zich een  ree verstopt.  Kun jij ‘m vinden? 

Deze kabouter is de laatste van het kabouterpad. Je bent nu in het 

Klauterwoud. 

Veel plezier!! 


