
VOERHOK  

STAL DE ESCH  

MINIVARKENTJES & GANZEN  

ZWEMBAD 

MOESTUIN & GEITENWEIDE  

KALVEREN & KALVERENVOEDING 

AFVALBERG 

VEENGAT & MIEREN 

HOOGZIT 

WILDSINGEL 

KIKKERPOELEN 

PAARDENWEIDE  



De wandeling is niet lang (nog geen 2 kilometer) maar on-

derweg is veel te zien! Neemt u gerust de tijd om te kijken, 

luisteren en voelen. U volgt het Natuurpad vanuit de kanti-

ne. Als u de boerderij verlaat en de natuur ingaat, is de 

route gemarkeerd met rode paaltjes. Maar eerst volgt U 

aanwijzing 1 tot u bij nummer 1 bent (het voerhok). U kunt 

dan de info met nummer 1 lezen en vervolgens doorlopen 

naar nummer 2. En zo voort. Plezierige wandeling!!  

1 Vanuit de kantine gaat u meteen na de deur waar 

‘Natuurpad’ op aangegeven staat, links af naar het voerhok.  

2 Vanaf het voerhok loopt u terug de stal in waar u vandaan 

komt. In de gang neemt u de tweede deur links af, de stal 

in. 

3 U loopt door de stal en gaat rechts af de stal weer uit. U 

gaat links af. 

4 Tussen het verblijf van de minivarkens en de ganzen door 

steekt u het grasveld recht over. 

5 Rechts naast het zwembad loopt u het gangetje naast de 

volière door, waarna u rechtdoor de moestuin zit liggen. 

6 U loopt richting de grote kalverstallen met aan uw linker-

hand de voerkuilen. 

7 U gaat linksaf langs de grote kapschuur en loopt rechtdoor 

richting het bos. Waar het bos begint gaat u bij het rode 

paaltje het bos in. 

8 U volgt het pad (links aanhouden) naar het volgende rode 

paaltje. Vandaaruit ziet u het veengat liggen waar u rechts-

om omheen loopt. 

9 U loopt naar de houten hoogzit die u ziet, achter het veen-

gat. 

10 Naast het veengat neemt u het paadje, steekt de landweg 

over en volgt het pad door de wildsingel. 

11 Na de wildsingel loopt u rechtdoor, waar u na 40 meter 

linksaf slaat bij het rode paaltje. Hier steekt u het veld over 

waarbij u de kikkerpoelen aan uw linkerhand houdt. 

12 U gaat bij het rode paaltje het bos in en loopt rechtdoor 

tot het volgende rode paaltje. Daar slaat u links af naar het 

volgende rode paaltje. Vervolgens slaat u rechtsaf en steekt 

het open veldje over. In de bosrand vindt u het volgende 

rode paaltje, waar u het bos inloopt. Volg het pad en sla 

linksaf bij het paaltje in het bos. U maakt het hek van de 

weide open (graag weer achter u sluiten) en volgt het pad 

langs de rand van de paardenweide. Dit brengt u weer op de 

boerderij. 


