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Doel van de activiteit: 

- het bos en specifiek bomen op een speelse manier ontdekken en 
beleven 

- fantasie aanwakkeren via de leefwereld van elfjes 
- motorische vaardigheden oefenen 

 
Periode: 
Particulieren kunnen de elfentas heel het jaar door huren tijdens de 
openingsuren van het bosinfocentrum (laatste verhuur om 14u30). 
 
Richtleeftijd: 
4 – 8 jaar 
 
Aantal deelnemers: 
ideaal 2 kinderen, max 3 kinderen per tas, vergezeld van minstens één 
volwassen begeleider 
 
Duur: 
2 uur – 2,5 uur 
 
Terrein: 
Het Elfenpad is 3.5 km lang en volgt het eerste deel van een uitgestippelde 
wandeling die aangeduid is met paarse pijltjes. Het parcours volgt uitsluitend 
betonpaden en is dus geschikt voor kinderwagens. 
 
Kostprijs: 
2 EUR/elfentas 
 
Materiaal: 

- klemmap met: 
overzicht (inleiding en plattegrond met de elf stopplaatsen) 
opdrachtenblad 
verhaal 

- twee paar elfenvleugels 
- bal 
- plastic doosje met een tamme kastanje 
- elastiek met vijf gekleurde linten 
- twee kalkstiften 
- sleutellint met elf boomkaartjes 
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Opdrachten: 
 
 

1. elfje Tilia (Tilia – linde) 
beleeft graag lol in het bos 
Ga naar de linden bij het bosinfocentrum. Zie je afgevallen bladeren in het 
gras? Zoniet, bekijk dan de foto op de achterkant van boomkaartje 1. Welke 
vorm heeft het blad? Teken deze vorm met je vinger in de lucht. Heb jij een 
‘hart’ voor het bos? Trek een leuke bossnoet en breng je vriendjes aan het 
lachen. Maak gerust een foto en post die op onze facebookpagina 
facebook.com/hetleen of mail naar foto.hetleen@oost-vlaanderen.be! 
 

2. elfje Castanea (Castanea sativa - tamme kastanje) 
knutselt prachtige toverstokjes 
Zoek op de grond een takje en een afgevallen blad. Prik het blad op je takje 
en zwier met je zelfgemaakt toverstokje. Bedenk een toverspreuk en tover de 
vrucht van deze boom! Hoe ziet die eruit? Bekijk de… ‘tamme kastanje’ in de 
materiaaltas. 
 

3. elfje Fagus (Fagus sylvatica - gewone beuk) 
knuffelt graag bomen 
De schors is de buitenkant van de stam. Bekijk de schors van deze beuk. 
Welke kleur heeft die? Voel aan de schors. Vind je die ruw als een rasp? Of 
zacht als een kussen? Of glad als papier? Is dit ook zo bij de andere bomen 
langs het pad? Geef deze beuk een dikke boomknuffel. 
 

4. elfje Alnus (Alnus glutinosa – zwarte els) 
is het zusje van elfje Tilia en speelt graag verstoppertje 
Ken jij een boom met een meisjesnaam? Elfje Alnus wel, want zij woont in de 
zwarte ‘els’! Meestal vind je elfje Alnus bij water. Kijk omhoog in de boom. 
Vind je elfje Alnus? Zie je haar prachtige vleugels? 
 

5. elfje Fraxinus (Fraxinus excelsior – gewone es) 
sport graag 
Bewonder een blad van de es. Geen bladeren aan de boom? Bekijk dan de 
foto op de achterkant van boomkaartje 5. Vind je dit een groot blad? Eigenlijk 
vormen de kleine blaadjes samen één groot blad. Tel de kleine blaadjes en 
spring zo veel keer op en neer. 
 

6. elfje Carpinus (Carpinus betulus – haagbeuk) 
houdt van dansen 
Laat je verrassen door de stam van deze haagbeuk. Vind je die mooi? 
Kan jij ook zo ‘fier’ staan? Elfje Carpinus danst vaak rond deze sierlijke boom. 
Ga in sierlijke danspas naar de volgende stopplaats. 
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7. elfje Corylus (Corylus avellana – gewone hazelaar) 
is een sloeber die hazelnootjes gooit naar alles wat in het bos beweegt 
Neem de bal uit de materiaaltas en ga op een drietal meter van je vriendjes 
staan. Je vriendjes staan naast elkaar met de handen tegen elkaar op de 
buik. Vertel nu “Ik gooi de hazelnoot naar… “ en zeg de naam van een 
vriendje. Kan je vriendje de hazelnoot vangen, dan verdient hij één punt. Ga 
zo lang door als je wil. Wie verzamelt de meeste punten? 
 

8. elfje Acer (Acer pseudoplatanus - gewone esdoorn) 
maakt voor elk elfje vleugels met haar vruchten 
Welk seizoen is het? Zoals er appels groeien aan de appelboom, zo groeien 
er in de herfst esdoornvruchtjes aan de esdoorn. De wind blaast deze 
vruchten met zaadjes overal in het bos. Precies een helikopter! Valt zo'n 
zaadje in vruchtbare grond, krijgt het voldoende zon en water, dan kan er met 
veel tijd uiteindelijk een nieuwe boom groeien. 
Bedenk een wens, zet je handpalm aan je mond en blaas nu, zoals elfje Acer, 
je wens mee met de wind. Wedden dat je wens ooit uitkomt!  
 

9. elfje Platanus (Platanus – plataan) 
vertelt graag 
Ga gezellig op de prachtige bosbank zitten en neem het verhaal van elfje 
Platanus uit de klemmap. Laat het voorlezen door de grootste persoon uit 
jouw groepje. Slecht weer? Lees dit verhaal dan na je wandeling in de 
gezellige tentoonstelling van het bosinfocentrum. 
 

10.  Quercus (Quercus robur – zomereik) 
praat de hele dag 
In deze zomereik woont geen elfje, maar maak hier kennis met Quercus. 
Quercus is een oude wijze boom. In het bosinfocentrum kan je naar zijn 
verhaal luisteren. 
Bekijk de achterkant van boomkaartje 10 en zoek op de grond een gevallen 
eikenblad. Zorg dat de voorkant van je blad droog is en neem een kalkstift uit 
de materiaaltas. Schud met de stift, doe de dop er af en teken op het 
eikenblad twee oogjes, een neus en een mond. Neem je blad vast aan de 
bladsteel. Laat je 'eikenbladpopje' met Quercus praten. Fluister je naam en 
vertel hem wat jij het leukste vindt in dit bos. Je mag je 'bladpopje' meenemen 
naar huis. 
 

11.  elfje Betula (Betula pendula - ruwe berk) 
houdt van kleuren 
Zie je de boom van boomkaartje 11? Welke kleuren heeft zijn stam? Elfje 
Betula vindt het maar somber en speelt liever met kleuren. Neem het elastiek 
met gekleurde linten uit de materiaaltas, doe deze rond je wijsvinger, kijk en 
zoek ‘kleur’ in het bos. Vertel dan “ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is…” . 
Vul aan met een kleur van één van de linten. Jouw vriendjes raden welk ‘ding 
uit het bos’ jij bedoelt. Ga door tot je aan het bosinfocentrum bent. 
 
Dit was de laatste opdracht van het elfenpad. Geef de materiaaltas af. Elfje 
Tilia verwelkomt je graag een volgende keer! 

 


