
1 PRINTEN
Print deze download op A4 papier (100%).

2 VOUWEN
Vouw alle A4tjes dubbel met de geprinte 
kant naar buiten. 

3 PLAKKEN
Leg de gevouwen A4tjes op volgorde tegen elkaar. Plak ze op  
de naad met 2 plakbandjes aan elkaar vast.

4 VOUWEN
Vouw de lange strook van A4tjes zigzag op. 
Jouw folder is klaar voor vertrek!

INSTRUCTIE DOWNLOAD (dit blad niet vouwen en plakken)



WAGENINGSE ENGPAD 4,2 KM 

TIP neem mee:

Tijdens de ontdekkingstocht over dit 
Klompenpad Kids ontdek je allerlei 
dieren op de Wageningse Eng en kun 
je spannende ontdekkingen doen in 
het bos. Veel plezier! 
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ALLEMAAL BEESTJES.
Kleine dieren laten zich niet graag zien. 
Maar een goede speurneus kan veel 
ontdekken.  

Ga op zoek naar kleine diertjes en bekijk 
ze onder de loep. Vind je alle dieren van de 
plaatjes?  

Je kunt een zoekkaart bodemdiertjes 
vinden op https://nioo.knaw.nl/nl/zoekkaart
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HONINGBLOK
Je bent hier bij het Honingblok. 
Deze plek heet zo, omdat hier al heel 
lang bijen worden gehouden en die 
leveren ons ………honing!

Kijk om je heen of je bijen ziet. 

Meer over bijen leren? Lees dan de 
bordjes met Weetjes.

LEES HIER WAT JE BIJ DE NUMMERS OP DE KAART KUNT ONTDEKKEN!

WAT VOOR WEER IS HET VANDAAG?
Luister je naar de radio als je wilt weten wat voor weer 
het wordt? Of kijk je op internet? Helemaal niet nodig. De 
weersteen kan het je precies vertellen!

Zoek de weersteen en kijk wat voor weer het is. 

Kun je zelf nog een weertype bedenken dat de steen je kan 
vertellen?
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IK ZIE, IK ZIE ….
Boven de Eng zie je regelmatig roofvogels vliegen 
op zoek naar een lekkere muis.

Ze lijken niet zo groot, maar als je ze van dichtbij 
ziet….

Ga voor de roofvogels staan. Heb jij de 
spanwijdte van een torenvalk of van een buizerd? 

Wil je meer weten over deze vogels?  
Kijk dan in de app
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SPOREN
Dieren en mensen laten sporen na. Je weet dat ze 
er geweest zijn zonder dat je ze ziet. Denk aan een 
voetstap in het zand, een veer of plukje wol, een 
aangevreten plant. 

Welke sporen zie je op en langs dit pad?  
Wie zijn hier (geweest)?
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VOS
Je zult de vos niet zo snel zien, want het is een nachtdier. 
De vos is een vaste bewoner van de Wageningse Eng. 

Zoek de weetjes over de vos en doe de vossenkunstjes.

Denk je nog aan je bingokaart?  
Hier zijn veel bomen te vinden!
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BLOTEVOETENPAD
Geen enkel dier loopt op 
schoenen. Dieren voelen 
dan ook veel beter waar ze 
lopen dan wij. 

Trek je schoenen uit en loop 
verder op blote voeten. Voel 
de verschillende plekken.

Waar loop je liever? 
Over het zand, het mos  
of ………?
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NATUURKUNSTWERK MAKEN
Wie ontdekt jouw kunstwerk als hij na jou het pad loopt?

Maak een kunstwerk van vondsten uit de natuur,  
zoals bijvoorbeeld blaadjes, takjes, steentjes en veertjes.

Maak een foto van je kunstwerk.
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BOOM KNUFFELEN EN METEN
Welke boom is zo dik dat je je armen 
helemaal om hem heen kunt slaan? Hoe 
voelt zo’n boomknuffel? 

Meet hoe dik deze bomen zijn. 
Gebruik je lijf.

Hoe lang ben jij? Dat is ook de afstand 
tussen je handen bij gestrekte armen.

In de holle boom ligt ons gastenboek. 
Kun jij het vinden?
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HEMELBED
Al een beetje moe geworden?

Ga lekker liggen op dit hemelbed en houd je ogen open. 
Wat zie je als je naar boven kijkt?

Bewegen de beelden (wolken) en vertellen ze een verhaal?
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HEB JIJ EEN TOFFE 
FOTO VAN JOUW 

AVONTUUR? 
DEEL DEZE MET JE 

FAMILIE EN VRIENDEN!

VLEERMUIS
Vleermuizen zijn ‘s nachts actief. Overdag rusten ze lekker uit. 

Probeer te slapen als een vleermuis. Hang je lekker?
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HOE OUD BEN IK?
Elk jaar heb ik een extra ring gekregen. In de winter groei ik bijna 
niet (donkere ring) en in de zomer word ik lekker dik (lichte ring).

Tel hoe oud ik geworden ben.

Zie je ook jaren waarin het te droog was om goed te groeien?
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schaduewen????

ZIE JE DEZE BOMEN ONDERWEG?

BERK

BEUK

BINGO!

TAMME KASTANJE

ZOMEREIK

VLIER

ESDOORN
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RUSTPUNT: Langs de route is geen horeca. Als 
Pluktuin de Bosrand open is ben je daar welkom 
bij het rustpunt (eigen consumpties of koffie/thee 
van de pluktuin) of voor een bezoek aan de theetuin 
(koffie, thee of sap met iets kleins erbij). Kijk voor de 
openingstijden op www.pluktuindebosrand.nl

Tip: neem een picknickkleed en iets te eten en 
drinken mee voor een extra stop of als de pluktuin 
gesloten is.

STARTPUNT: Parkeerplaats aan de Zoomweg,  
bij de hoek met het Heidepark.
Coördinaten: 51.982548, 5.692143

NUMMERS
Kijk wat je bij de nummers kunt ontdekken!

NEEM DE TIJD!
Een goede speurneus neemt de tijd. Met dit KIDS 
pad kun je je goed een hele ochtend of middag 
vermaken.

MEER ONTDEKKEN?
Bij de meeste routepunten kun je extra informatie 
vinden in de Klompenpaden app. 
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WAGENINGEN-HOOG

WAGENINGSE ENG

DIE WILTGRAEFF

(Dit is 1 kilometer)

 Dolderstraat 

 Holla
ndsew

eg 

 Heidepark 

 Dorskampweg 

 Geertjesweg 

 Zoom
w

eg 

 Scheidingslaan 

12

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDERS
Maak afspraken met je kind over wat ze wel en niet mogen 
doen. Een Klompenpad lopen jullie op eigen risico. 

Trek stevige en waterdichte schoenen aan. De paden zijn 
vaak smal en onverhard. Ga niet met kinderwagens of 
rolstoelen op pad.

Honden zijn meestal verboden om verstoring van vee en wild 
te voorkomen. Dit kun je zien op de Openstellingsborden die 
je aan het begin van het particuliere terrein vindt. 

Controleer na afloop op teken! Heb je er een gevonden? Een 
teek die vast zit moet je er vakkundig uithalen. Kijk voor meer 
informatie op: www.rivm.nl/ziekte-van-lyme. 

Routenavigatie en informatie is ook gratis beschikbaar via de 
Klompenpaden app.

WWW.KLOMPENPADEN.NL
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