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Maar liefst 250 kinderen verzamelden zich op 
dinsdag 24 oktober bij de ingang van het 
Nieuw-Leeuwenhorst  bos om deel te nemen aan 
het jaarlijkse Herfstnatuurspel dat in de 
herfstvakantie wordt georganiseerd door de 
Vereniging voor Natuur-  en Vogelbescherming 
Noordwijk in samenwerking met het Zuid-
Hollands Landschap.  
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Dat er af en toe een flinke bui viel was kennelijk 
voor de kinderen en hun begeleiders geen enkel 
probleem, want gewapend met kleurige paraplu’s 
trok een bonte stoet vol verwachting het bos in. 
Veel opdrachten hadden dit jaar als thema 
“Kringloop” waaruit de kinderen konden leren dat 
niets in de natuur verloren gaat en alles opnieuw 
wordt gebruikt. Opdrachten waren bijvoorbeeld: 
Bladeren verteren tot voedzame grond (humus) 
zoek de verschillende bladeren en wat gebeurt daar 
dan mee? Dieren helpen om van oude bomen 
voedsel te maken voor nieuwe bomen. Welke 
dieren helpen daarbij? Wat is een lekkere 
bosmaaltijd voor de vos, eekhoorn en het konijn? 
Waarom denk je dat een vlinder zijn eitjes legt op 
een brandnetel? 

Welke poep hoort bij welk dier? Is natuurlijk een 
vraag bij uitstek voor de kinderen en bij het zien en 
bespreken van de uitwerpselen werd er veel 
gegiecheld en gelachen. 
Het oplossen van de rebus vonden veel kinderen 
erg leuk. En erg fanatiek werd elke letter 
verzameld die bij elke opdracht kon worden 
gevonden. De 26 letters vormden samen de 
slagzin: “De natuur zorgt voor zichzelf”. 
Ook veel plezier beleefden de kinderen bij de 
verschillende activiteiten zoals het zoeken naar 
bodemdiertjes, welke zich onder de bladeren 
bevinden. Met veel enthousiasme  werden de 
torretjes, pissebedden en andere insecten uit de 
grond gewoeld en daarna geteld. Op de vraag “Ben 
je net zo sterk als een mier, die wel 10 maal zijn 
eigen gewicht kan dragen?” reageerden vooral de 
jongens, die dat graag wilden bewijzen en met veel 
bravoure sleepten zij boomstammetjes en dikke 
takken over de gewenste afstand. 
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Na anderhalf uur wandelen, kregen de kinderen 
een ‘natuurkenniskaart’ als aandenken mee naar 
huis. De organisatoren konden weer terugzien op 
een geweldige middag met een zeer geslaagde 
doelstelling: “Kinderen belangstelling bijbrengen 
voor de natuur”! 
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