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 GPS-COÖRDINATEN WANDELING 13 - MOUNT EGMONT NATIONAL PARK, EEN UNIEK SPROOKJESBOS

Het goblin forest.
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AFSTAND:  12,0 km
TYPE:   rondwandeling
TIJD: circa 4 uur
ZWAARTE:  2+ (hoogteverschil) 
STIJGEN EN DALEN: circa 500 m

MOUNT EGMONT NATIONAL PARK

Een uniek sprookjesbos

ER NAAR TOE
Neem vanuit Eltham aan de 
SH3, tussen New Plymouth 
en Hawera, de zijweg naar 
Kaponga (13 km) en ga daar 
naar rechts, richting Daw-
son Falls. Parkeer bij het 
bezoekerscentrum aan het 
eind van de weg. Dawson 
Falls is ook aangegeven 
vanuit Stratford, eveneens 
aan de SH3.

WAAROM?
Op de oosthelling van de Taranaki, op een hoogte tussen ongeveer 750 en 1050 m, 
strekt zich een uniek nevelwoud uit, dat in Nieuw-Zeeland goblin forest (‘kabouterbos’) 
wordt genoemd – een sprookjesachtig mooi woud met knoestige bomen waarvan de 
stammen geheel begroeid zijn met mossen, varens, korstmossen en baardmossen. Deze 
wandeling voert door het nevelwoud omhoog tot boven de boomgrens, waar ondoor-
dringbaar subalpien struikgewas groeit, met name leatherwood – knoestige struiken 
(op lagere hoogte groeien ze soms uit tot lage bomen) met leerachtige bladeren. 
Vervolgens daal je weer af naar het nevelwoud, waar snelstromende berg rivieren 
door diepe dalen omlaag storten. Tegen het eind van de wandeling kom je langs een 
prachtige waterval, de Dawson Falls. Onderweg kun je genieten van weidse uit zichten, 
zowel op het boerenland in de diepte als op de top van de vulkaan.

De Taranaki.
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Enchanted Track

Waingongoro River

Dawson Falls

The Plateau

Wilkies Pools

P1

DE WANDELING
De smalle hangbrug over een diepe kloof, op driekwart van de wandeling, is ongeschikt voor wie 
snel last heeft van hoogtevrees! 

Neem bij het bezoekerscentrum (GPS1) de Wilkies Loop Track, een goed onderhouden 
verhard pad dat bergopwaarts door het goblin forest loopt. Ga bij een Y-splitsing 
(GPS2) naar links. Bij een hek krijg je uitzicht op de Kapuni Stream. Toen we deze 
wandeling in 2012 maakten, was een begin gemaakt met de aanleg van een verhoogde 
steiger langs het riviertje naar de Wilkies Pools, waar het pad in de toekomst overheen 
gaat lopen. 
Na het oversteken van de beek kom je bij een Y-splitsing (GPS3); de hoofdroute volgt 
het rechter pad, maar het is de moeite waard even naar links heen en terug te lopen 
naar de Wilkies Pools. Ga bij de volgende Y-splitsing, ongeveer 100 m verder, naar links 
omhoog, richting Stratford Plateau. Het smalle, vrij steile pad is zwaar geërodeerd. Het 
pad vlakt af en loopt in een bocht bovenlangs een dal. Negeer een zijpad naar rechts 
(GPS4) en wandel verder richting Stratford Plateau. Op de hoge lavatong rechts zijn 
de zendmasten te zien waar je later op de wandeling langs komt. Het licht stijgende 
pad kruist een beekje en buigt af naar links, een dal in waar aan het eind een water-
val omlaag stort. Je bevindt je nu in de zone van subalpien struikgewas, die wordt 
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gedomineerd door leatherwood. Steek een eindje voor de waterval de beek over – dit 
is een prachtig plekje om even uit te rusten. Het pad blijft licht stijgen en biedt een 
weids uitzicht op de lagergelegen wouden van de Taranaki en de groene weilanden 
aan de voet van de vulkaan. Ga bij een Y-splitsing naar rechts, de Enchanted Track 
in (GPS5). Nadat je de zendmasten bent gepasseerd, begint een lange, gemakkelijke 
afdaling; op steilere passages zijn treden gemaakt. Al spoedig bereik je de overgangs-
zone tussen subalpien struikgewas en goblin forest. Ga bij de T-splitsing (GPS6) naar 
rechts, richting Dawson Falls. Je kruist eerst een smalle, dan een wat bredere beek, en 
daalt dan af naar een derde beek (het laagste punt van de wandeling). Neem aan de 
overkant een betonnen trap omhoog. Je steekt via een smalle hangbrug een meer dan 
honderd meter diep dal over. Ga onmiddellijk daarna bij een T-splitsing (GPS7) naar 
rechts, richting Stratford Plateau. Het pad stijgt gestadig door een bijzonder mooi 
deel van het goblin forest; op de wat steilere passages zijn treden gemaakt. 
Ga bij de Y-splitsing (GPS8) scherp naar links (richting Dawson Falls Visitor Centre).
Het goede, gemakkelijke pad daalt, soms via treden, weer af en loopt via een brug 
over een stroomversnelling in de Kapuni Stream. Neem bij de Y-splitsing na een be-
tonnen trap (GPS9) het linker pad (‘Kapuni Loop Track’), dat bovenlangs het riviertje 
loopt. Ga bij de Y-splitsing na een steile trap omhoog naar links en daal via een al 
even steile trap af. Bij de volgende splitsing kun je naar links heen en terug lopen 
naar de Dawson Falls, een ongeveer 20 m hoge waterval. 
De Kapuni Loop Track loopt verder door een bos met veel boomfuchsia’s, te herken-
nen aan hun papierachtige bast. Steek schuin naar rechts een asfaltweg over en 
wandel aan de overkant verder. Het pad is eerst nog min of meer vlak en loopt dan 
via een trap omhoog naar de Konini Lodge. Als je hier het paadje vlak voor de geas-
falteerde weg naar rechts neemt (GPS10), ben je even later terug op de parkeerplaats 
bij het bezoekerscentrum (GPS1).  
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Nevelwoud op de Taranaki.
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