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Criteria Klompenpaden Kids  
 

Voor wie is een Klompenpad Kids bedoeld? 
Het Klompenpad Kids is primair bedoeld door schoolgaande kinderen tussen 6 en 12 jaar die onder 
begeleiding van een (groot) ouder het pad wandelen.  
 

Kenmerken en kwaliteitscriteria van een Klompenpad Kids route 
Een Klompenpad Kids heeft dezelfde kwaliteitskenmerken als een “gewoon” Klompenpad (o.a. dwars 
door boerenland, zoveel mogelijk onverharde paden en creëren van nieuwe toegankelijkheid). 
Aanvullend gelden de volgende criteria: 
  
Kenmerken route: 

 Een Kids-Klompenpad is gekoppeld aan een volwassen Klompenpad, maar kan ook een op 

zichzelf staande route zijn. 

 Rondwandeling tussen 3 en 5 km, eventueel opgedeeld in verschillende lussen. Indien de 

route langer is dan 5 km een mogelijkheid om te verkorten. De route is max. 7 km lang. 

 De route is bij voorkeur gekoppeld aan een Point of interest (bv. bezoekerscentrum, 

opengesteld fort, boerderij met landwinkel) die aantrekkelijk is voor de doelgroep. Enige 

must is aanwezigheid van parkeergelegenheid. 

 Doelgroep: basisschoolleerlingen en hun (groot)ouders; 4-12 jaar. De focus ligt op 6-10 jaar; 

de opdrachten zijn het meest op hen gericht. 

 Doelstelling: struinen, spelen, zintuigelijke beleving. Onderweg op laagdrempelige 

wijze kennis opdoen over de omgeving en het agrarische cultuurlandschap 

 

Speelaanleidingen  
 Langs de route zijn bij voorkeur niet-keuringsplichtige speelaanleidingen te vinden. Deze 

nodigen uit om te ontdekken, verwonderen, kijken maar ook om ‘gewoon’ te spelen. Ze 

dagen ook uit. De gemiddelde dichtheid van fysieke speelaanleidingen is 1 per kilometer.  

 De route sluit zoveel mogelijk aan op bestaande speelaanleidingen zoals natuurspeelplekken 

en speelbossen. 

 Ook worden nieuwe speelaanleidingen gerealiseerd in het veld. De speelaanleidingen passen 

bij het landschap en het verhaal van het gebied. Ze worden zoveel mogelijk geïntegreerd in 

het landschap, maar mogen ook zichtbaar aanwezig zijn.  
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Communicatiemiddelen  
 Aanvullend op de (fysieke) speelaanleidingen in het veld zijn er opdrachten. Deze zijn te 

vinden in het Kids doe-boekje, de gratis Klompenpadenapp en in sommige gevallen op kleine 

bordjes in het veld.  

 Het Kidsopdrachten en de informatiebordjes in het veld hebben een vastomlijnd format. Het 

boekje is als pdf op de Klompenpaden website verkrijgbaar en in gedrukte versie bij 

verkooppunten.  

 De Kids-route heeft eigen, uniforme, oranje bewegwijzeringsbordjes. Daar waar deze 

oplopen met een Klompenpad, worden deze onder de bestaande bewegwijzering geplaatst. 

 Op het startpunt van een Kids-pad komt een opstappaneel op A3 format.  

 
 

Burgerparticipatieproces 
 Een Klompenpad Kids wordt bij voorkeur ontwikkeld in nauwe samenwerking met een lokale 

lagere school, een natuurorganisatie, historische vereniging en (vanzelfsprekend) vrijwilligers 
die affiniteit hebben met kinderen en natuureducatie. 

 Een mogelijkheid is om kinderen te betrekken in een zgn. kinderadviesraad. Dit is een 
eigentijdse manier van burgerparticipatie. Deze kinderen, bijvoorbeeld uit de plus klas van 
een school, kunnen meedenken over opdrachten en speelaanleidingen. Ook worden ze 
ingezet als woordvoerders richting pers. 
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