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Nacht van het Bos belooft spanning

Een mysterieuze, spannende wandeling in een nachtelijk bos. 
Dat kan eenmalig op 11 december tijdens de Nacht van het 
Bos. Dan stellen diverse boswachterijen en landgoederen 
door het hele land hun bos na zonsondergang open voor 
publiek. De Koninklijke Bosbouwvereniging bestaat 100 jaar 
en organiseert nachtwandelingen onder deskundige 
begeleiding. Ook bij u in de buurt.
  

De Nacht van het Bos is bedoeld om de mensen een bosbeleving te 
bieden die anders is dan anders. Terecht is de toegang tot het bos 
vrijwel altijd verboden na zonsondergang, maar voor één keer mag 
het nu wel, onder kundige leiding. U zult het bos heel anders 
kunnen beleven dan normaal: sterren en maan? Donkere wolken? 
Een heel andere inkijk in het bos, een wat ruigere wandeling.
De wandeling in het nachtelijk duister is avontuurlijker dan een 
wandeling overdag. Het is dus goed om stevig, waterdicht schoeisel 
te dragen, en het meenemen van een zaklamp is aan te bevelen. De 
wandeling is door de duisternis minder geschikt voor wie slecht ter 
been is en voor rolstoelers; overleg eventueel met de 
organisatoren.
Bij de meeste wandelingen wachten u een kampvuur en een kleine 
versnapering.
Tevoren aanmelden is nodig.

Alleen bij gevaarlijk weer (storm, ijzel, enzovoort) wordt de 
wandeling afgelast. Regen of sneeuw zijn geen beletsels.

Nadere gegevens (plaatsen, tijden, al of vooraanmelden, enz.) op 
www.langlevehetbos.nl en in lokale media. Zie ook hierna:

WANDELINGEN  NACHT van het BOS

Landgoed Lochemse Berg

• 11 december 2010, 20.00 – 22.00 uur
• Verzamelen op parkeerplaats bij hotel Bon’aparte, Lochemseweg 37, Barchem
• Bus stopt voor Hotel: Syntuslijnen 52 en 56
• Aanmelden noodzakelijk: 026 355 2 555, keuze 3

http://www.langlevehetbos.nl/


Boomkroonpad

• 15 december 2010
• Starttijd: 19.00 uur 
• Startlocatie: Het Boomkroonpad, Steenhopenweg 4, 9533 PN Drouwen (ligt in 

Boswachterij Gieten Borger).
• Bus stopt voor Hotel: Syntuslijnen 52 en 56
• Aanmelden: via het Boomkroonpad: boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl / 

0592-377305

Amelisweerd / Rhijnauwen

• 11 december 2010
• Tijden: eerste wandeling start 19.00 uur, tweede wandeling 21.00 uur, derde 

wandeling 23.00 uur. De wandelingen duren maximaal 1 1/2 uur
• Verzamelplaats: beheerpost landgoederen Rhijnauwenselaan 7a 3981 HH 

Bunnik
• Aanmelden: t.breuker@utrecht.nl; deelname op volgorde van binnenkomst, bij 

opgave aangeven welke wandeling men wil lopen

Paleispark Het Loo

• 11 december 2010
• Starttijd: 20.00 uur 
• Startlocatie: Parkeerplaats in het Paleispark, via de ingang aan de 

Amersfoortseweg, verlengde van de Pijnboomlaan, Apeldoorn (west)
• Maximum aantal deelnemers: 40
• Aanmelden: via het Kroondomein Het Loo: info@kroondomeinhetloo.nl / 

0592-377305
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