
speelbos voor kinderen 

Help, het bos 
is betoverd!

www.vvvlanderd.nl

Platform Toerisme Landerd

Udensedreef, Schaijk 

Gratis
meeneem

folder
1,5 km

Docus de Das Avonturenpad 
Rennen, klimmen, voelen, 
genieten, wandelen, 
ontspannen, balanceren en 
ontdekken. 
Ga mee op avontuur!



Docus de Das heeft jouw hulp nodig. Er is namelijk iets 
raars met het bos aan de hand. Sinds de bosheks haar pan 
verandersoep in het meertje van het bos heeft laten vallen 
heeft Docus zijn vriendjes niet meer gezien. Alle dieren denken 
sindsdien een ander dier te zijn. Docus durft het bos niet in, 
anders verandert hij ook nog. En de heks heeft verteld dat het 
bos alleen bevrijdt kan worden door het water uit het meertje 
over de wortels van de oude toverboom te gooien aan het 
einde van het pad. Docus en de dieren kunnen dit zelf niet. 
Alleen kinderen kunnen zonder gevaar het bos in en het water 
aanraken. Dus ook jij kan een handje helpen om het bos en de 
dieren te bevrijden!  
Kom jij Docus helpen?

Onderweg zie je veel van zijn vriendjes vreemde dingen doen, 
die helemaal niet passen bij dat dier. Zoek maar eens naar het 
hert die in een nest van de vogels ligt, of zijn vriend de vos die 
op een lelieblad in het water zit…. Dat kan toch helemaal niet? 
Naast klimmen en klauteren langs het pad, kun je onderweg je 
natuurkennis testen. Vraag je papa, mama, opa of oma soms om 
hulp. De vragen vind je op deze kaart. De antwoorden hoor je 
aan het einde van het pad, vlakbij de toverboom.

Wanneer je alle vragen goed hebt, krijg jij de titel van Beste 
Natuur Quiz Kenner van het Avonturenpad! Dus doe je best.

Kun jij helpen de betovering te verbreken?

Veel plezier!

Kom met je vader, moeder, opa of oma 
naar dit grote avonturenbos en geniet 
van de leuke speelelementen en het 
spannende verhaal. Neem deze kaart 
mee, beantwoord de vragen en leer veel 
over de natuur.
Het halfverharde pad van anderhalve 
kilometer zorgt dat het bos goed 
begaanbaar is voor mindervaliden. Het 
Docus de Das Avonturenpad is gratis 
toegankelijk!

Kun jij helpen 
de betovering 
te verbreken?

meer informatie:
www.vvvlanderd.nl

 toerisme landerd



rolstoelvriendelijk geen 
drinkwater

verboden rijwielen 
te plaatsen

verboden voor
ruiters, 

nordic walking, 
motorrijders

Een eekhoorn springt van 
boomtop naar boomtop. Hoe 
stuurt hij in de lucht, zodat hij 
naar de juiste boomtop springt?

Probeer van paal naar paal te 
springen. Hoeveel sprongen heb 
je nodig?
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Noem twee redenen 
waarom een specht 
tegen de boom aantikt.

Probeer eens een geluid 
te maken met dingen 
uit het bos.

Een Schotse hooglander 
heeft 4 poten, hoeveel 
poten heeft een spin?

Kun jij spinnen voor 
in het web vinden?

Welke dieren hangen 
op zijn kop?

Een kikker heeft geen 
oren, maar kan wel horen. 
Wat hoor jij allemaal?

Weet jij hoe een vis onder 
water ademt?

Zie jij vissen in het water?

Waarom kun je een 
hert niet goed zien in 
het bos?

Hertjes zijn moeilijk te 
vinden. Kun jij je ook 
zo goed verstoppen?

Alle mollen zijn blind. 
Weet jij waarom?

Als je je ogen dicht 
doet ben je net een 
mol. Probeer eens  
2 bomen te vinden.

Betreden van het pad en 
beklimmen van de speelobjecten 
is op eigen risico.Volg Docus!
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Hoe kom ik bij Docus de Das Avonturenpad?
Het Avonturenpad vind je in het bos ter hoogte van 
Udensedreef 14 in Schaijk. Volg de borden ‘Avonturenpad’. 
Of kom met de fiets, fietsrouteknooppunt 45 .

•		 Neem	een	emmer	of	gietertje	mee,	zodat	je	ook	een	
handje kan helpen om het bos te bevrijden.

•		 Trek	lekker	je	oude	kleren	aan	of	kleding	die	vies	en	nat	
mag worden.

•		 Je	kunt	op	het	grasveld	aan	het	begin	van	het	
Avonturenpad lekker picknicken. Hier staan 
picknickbanken.

•		 Laat	alsjeblieft	geen	rommel,	etenswaren	of	drinken	achter	
op het pad. Alles wat je meeneemt naar het pad, graag 
ook weer mee naar huis nemen. Zo houden we het samen 
netjes en schoon.

•		 Ga	met	de	speeltoestellen	om	zoals	je	met	spullen	van	
een ander hoort om te gaan: maak het niet kapot en 
respecteer hetgeen waar een ander zuinig op is.  
Herstellen kost veel tijd en geld.

•		 Als	je	na	het	lopen	van	het	pad	zin	hebt	om	wat	te	eten	 
of te drinken, vind je hier een aantal leuke plekjes vlakbij. 
Kijk voor meer tips op www.vvvlanderd.nl of  
www.vvvdemaashorst.nl  
-  De Blokhut van Charme camping Hartje Groen, 
 tegenover de ingang van het Avonturenpad (20 mtr)
-  Recreatiepark De Heidebloem - Noordhoekstraat 5, 

Schaijk (2,7 km)
-  Restaurant Nieuw Schaijk - Rijksweg 46 of 
  Ons Eethuys - Rijksweg 36 in Schaijk (1,5 km)
-  De Kriekeput - Schaijkseweg 3a, Herpen (5 km)
-	 	Camping,	zaal	en	terras	De	Heische	Tip	-	
  Straatsven 4, Zeeland (8,5 km)

Tips!

Om het pad te onderhouden en te zorgen dat we met z’n allen 
kunnen blijven genieten van het Avonturenpad, is het pad 
afhankelijk	van	donaties.	Jij	kan	ook	een	bijdrage	leveren;	 
sms DOCUS naar 3553.	Je	draagt	dan	eenmalig	€	1,50	bij	 
aan het behoud van het pad. 

Om het pad niet te beschadigen willen 
we vriendelijk doch dringend verzoeken 
of ruiters, Nordic Walkers en motorrijders 
het pad willen mijden.

Kijk voor verkoopadressen van 
Docus de Das gadgets op

www.vvvlanderd.nl

Word vriend van Docus:
www.docusdedas.nl
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Docus de Das Avonturenpad


