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Wat kan een bos extra mooi zijn als daar 
honderden kinderen genieten van de herfstkleuren 
en geuren tijdens het “Herfstnatuurspel”. Dit 
evenement in het vertrouwde bos van Nieuw 
Leeuwenhorst trekt, tijdens de herfstvakantie, een 
groot aantal schoolkinderen uit de regio aan die 
daar een leuke herfstmiddag beleven. Deze 
traditionele speurtocht wordt georganiseerd door 
de Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming 
Noordwijk in samenwerking met het Zuid-
Hollands Landschap.  
Op donderdag 20 oktober wandelden (beter gezegd 
renden) zo’n 350 kinderen samen met hun ouders 
of grootouders van de ene naar de andere 
natuuropdracht over bospaden, het bruggetje, de 
Paulineberg, langs de vijver of over het grote 
grasveld, om de 25 opdrachten liefst zo snel 
mogelijk in te vullen. Langs de wandelroute waren 
leuke en leerzame afbeeldingen opgesteld, die de 
nodige toelichting gaven bij de vragen. Het thema 
dit jaar was: “De Aard van het Beestje”. Met veel 
enthousiasme werden door de kinderen de 
antwoorden op het opdrachtformulier genoteerd. 
Sommige vragen leverden geen enkel probleem op, 
zoals: “Waarom zijn de snavels van die vogels zo 
verschillend? Kort, lang, breed wat kunnen vogels 
daar dan mee eten?” en “Sommige vogels roepen 
hun eigen naam. Luister maar! Welke zijn dat?”.  

Maar wat vindt u  bijvoorbeeld van deze vraag: 
“Als je Opa kaal is….blijft dat zo! en bij bomen 
niet, hoe kan dat?” Zo probeerden de organisatoren 
op een ludieke manier de kleintjes uit te dagen en 
na te laten denken over wat er zo allemaal in het 
bos gebeurt.  Liever nog dan vragen beantwoorden 
zijn de kinderen zelf ”actief” met opdrachten bezig 
en dat gebeurt dan ook! Zoals: “Probeer zelf eens 
door met deze priem in de boomstam te hakken  te 
ervaren hoe sterk een spechtensnavel is, die een gat 
in de boomstam kan maken” , of  “Kijk zelf eens 
door ‘n verrekijker welke vogels je in het water 
ziet? Vergelijk ze maar met deze vogelkaart.” En 
natuurlijk waar kinderen altijd voor in zijn is “zelf 
bewegen”, dus dan maar lekker rennen als een 
haas, springen als een kikker en bewegen als een 
krab. 
Aan het einde van de anderhalf uur durende 
wandeling (de meeste kinderen leggen de afstand 
wel twee maal af!)  konden de verzamelde letters 
die bij elke opdracht werden  verstrekt, worden 
omgezet in een slagzin:  “Zo is de manier van plant 
en dier”.  
Bij de kraam werd tenslotte aan de kinderen een 
Natuurkennis diploma  uitgereikt, waarop de juiste 
antwoorden stonden. De volwassenen  en kinderen 
keerden moe en voldaan huiswaarts en met de vele 
positieve reacties, konden de organisatoren weer  
terugzien op een zeer geslaagde middag. 
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