
Ridders & ROVERS pad 
De Kasteelse Bossen zijn spannend en uitdagend. Weet je wel wat zich hier vroeger allemaal heeft afgespeeld? In de Kasteelse 
Bossen kun je meer dan 700 jaar teruggaan in de tijd. Sinds die tijd hebben de heren van Huys ter Horst het landschap bepaald. 
Wat allemaal begon met een eenvoudige versterkte burcht groeide uit tot een heus kasteel met binnen- en buitengracht, voorburcht 
en hoeves in de wijde omgeving. Het land werd gebruikt voor de jacht, voor landbouw en het leverde hout op. Wegen en paden 
werden aangelegd en aan weerszijden beplant met bomen. Er is nog veel te zien wat herinnert aan deze vervlogen tijden. 

RIDDERS & ROVERS 

Met Ridders & Rovers gaan we terug naar die tijd. Ridders zijn 
rijk en machtig. Ze wonen in het mooie kasteel. De ridders komen 
alleen in het bos om hout te halen en eenden te vangen. Maar in het 
bos zijn ze niet alleen. Daar wonen namelijk de rovers. Zij zijn arm en 
moeten leven van alles wat de natuur te bieden heeft. Zij kennen de 
omgeving daarom op hun duimpje. De ridders en rovers zijn elkaars 
vijanden en strijden om hun plek in het bos. 

Ga mee op ontdekkingstocht! Wie het bos in gaat, komt twee 
verschillende soorten borden tegen. Op de Ridderborden 
lees je vooral over de geschiedenis. En een Roversbord 
vertelt je leuke weetjes uit de natuur.

HET INTERESSANTSTE AVONTURENPAD VAN NOORD-LIMBURG

HOE VIND JE DE WEG?

Zoek de aanwijzingen en volg ze! Het pad heeft 
eigen houten routepaaltjes: ze zijn te herkennen 
aan de gezichten van de dieren uit het bos. Hun 
snuit wijst je de weg! 

Verder staan er langs het pad nog grote houten 
beelden, ga ze zoeken en kijk of je kunt zien wat 
voor dier het is. Deze dieren waken over het bos, 
dus zorg je ervoor dat je op de paden blijft en alles 
netjes achterlaat?

Het leerpad is ontwikkeld in samenwerking met: 
Stichting Horster Landschap, Stichting Cultureel erfgoed, IVN,  
Hengelsportvereniging ‘t Bliekske, Stichting Natuur en 
Jeugd Imkervereniging.

SPEURTOCHT EN SPELLETJES

Wil je het meebeleven? Op sommige borden staan vragen. 

Het antwoord kun je halen uit de informatie die op het bord 

staat. Je moet telkens één letter onthouden of opschrijven. 

Alle letters samen vormen een woord van zeven letters. Op 

het laatste bord verklappen we het woord. Omdat alle begin 

moeilijk is, krijgen jullie de eerste letter van het woord uit 

deze speurtocht op dit bord cadeau: B

Op sommige borden staat in plaats van vragen, een spelletje dat 

je in het bos kunt doen. Niet zomaar spelletjes, nee, allemaal 

dingen ridders en rovers hier vroeger ook gedaan hebben!
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Het Ridders & Rovers pad is gericht op 
kinderen van 8 tot 12 jaar.

Duur van pad is ca. 2 uur.


