Herfstnatuurspel 2010 “Kringloop”
Dick Passchier
Wanneer de dag van het natuurspel nadert, wordt
er in de week daaraan voorafgaand heel kritisch
naar de weersvoorspelling gekeken. Zo ook voor
woensdag 20 oktober.
En helaas beloofde dit geen zonnige dag te
worden, integendeel. Voor het uitzetten van de
route moesten de regenpakken al aan en onder de
koffiepauze gingen de sluizen pas echt open.
Gelukkig kon deze pauze in de keetwagen van het
Zuid-Hollands Landschap worden overleefd.
Buienradar voorspelde zelfs een regenpiek tussen
13.00 en 15.00 uur , de tijd waarin de
deelnemertjes aan het spel konden beginnen. Is al
de moeite van voorbereiding en uitzetten voor niets
geweest ?
Maar precies op tijd verschenen de eerste
doorzetters bij de kraam om de opdrachtenkaart en
potlood in ontvangst te nemen.
Dit waren ervaren natuurpuzzelaars, die de zelfde
route als vorig jaar kozen en zich niets van de rode
paaltjes aantrokken. Na tijdige correctie konden zij
het spel in de juiste richting voortzetten. Onder het
thema “kringloop” waren veel leuke opdrachten uit
te voeren. Zo werd de bosbodem onderzocht op
kleine bodemdiertjes. Zij hebben in de kringloop

een belangrijk aandeel. Door de overvloedige
regen waren ze in ruime mate aanwezig. Ook de
poepvraag deed het goed. De paardenhoop werd
wel voor die van een olifant versleten en dat de
mensendrol niet van echt te onderscheiden was,
heeft niemand durven uittesten. Maar ook hier
geldt, dat afvalproducten in de kringloop
onmisbaar zijn. De rebus gaf als resultaat: Levend
bos eet dood hout. Ook werd duidelijk, dat het
gegeven “eten en gegeten worden” op veel vormen
slaat: b.v. de Sperwer eet de Koolmees, de
Koolmees eet de rups, de rups eet de plant en de
plant eet humus. Prijsjes konden worden gewonnen
door het aantal eikels in een glazen pot te raden.
Sven Kramer zat maar 3 eikels naast de 879.
Hoogst waarschijnlijk hebben de meeste
deelnemertjes de IJsvogel gemist, die zich een
aantal malen langs de oevers van de grote plas liet
zien. Aan het eind van de middag bleken 160
kinderen aan het spel te hebben meegedaan, waar
de organisatie gezien de weersomstandigheden niet
van had durven dromen. Piet Broekhof schoot
weer prachtige plaatjes en ook het Zuid-Hollands
Landschap, in de personen van Maarten Laaming
en Johan van Tol, wordt zeer bedankt voor de
bijzondere medewerking.
De organisatie kan tevreden terugzien op een
geslaagd Herfstnatuurspel 2010
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