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Het Herfst Natuurspel 
 
Ingrid van der Meulen 
 
De herfstvakantie is in Noordwijk onlosmakelijk 
verbonden met de speurtocht in het Leeuwenhorst 
Bos. Dankzij het Willem Baalbergenfonds, dat zich 
bereid heeft verklaard de kosten  voor zijn 
rekening te nemen, is de Educatieve werkgroep 
van de  Vereniging voor Natuur- en Vogel-
bescherming  weer in staat geweest om het 
Herfstspel te organiseren. Het doel van het Spel is 
dat kinderen de natuur beleven door het gebruik 
van alle zintuigen en die  zintuigen waren nu nèt 
het thema van het Herfst Natuurspel  2008. Er was 
een route uitgezet met allerlei vragen die 
betrekking hebben op de vijf zintuigen. Vragen 
over het gehoor van  vogels die ’s nachts jagen en 
gericht moeten luisteren en vragen over het 
herkennen van  vogel-geluiden. Goed kunnen zien 
is ook heel belangrijk in de natuur, als je als prooi 
je moet verstoppen of juist als een vogel op jacht 
is, moet hij z’n  prooi goed kunnen zien. Een ander 
zintuig is de reuk. Heel veel dieren hebben een 
sterk ontwikkelde reuk, ze ruiken de mens al 
voordat ze hem zien. Dus ook vragen die over 
“ruiken” gaan, waren in het bos te vinden. Het 
vierde zintuig is tasten of voelen, er zijn vogels die 
op de tast, met hun snavel, voedsel 
zoeken; ook de kinderen moesten op de tast bij een 
opdracht zeggen wat ze voelden. In combinatie met 
ruiken, kwam ook het vijfde zintuig, de smaak, aan 
bod in de vorm van een pepermuntje om lekker op 
te smikkelen. En in de rebus, werden alle vijf de 
zintuigen genoemd.  
En toen was het zover: woensdag 22 oktober. 
Vanaf één uur was er een stroom kinderen, opa’s, 
oma’s, vaders en moeders  bij de ingang van 
Nieuw Leeuwenhorst. Vooral de kinderen stonden 
te popelen om aan de speurtocht te beginnen; de 
opdrachtkaarten en potloden werden uitgereikt. En 

dan de pijlen volgen, op naar de eerste opdracht. 
Kinderen die al goed kunnen lezen, zijn in staat het 
Natuurspel zelfstandig op te lossen en de 
opdrachtkaart in te vullen. De kleineren waren  
toch al met ouders of grootouders; zij kregen dus 
hulp bij het Spel. En volwassenen  vinden het vaak 
ook heel leuk om een beetje aan het Spel mee te 
doen. 
Het weer was prima, met een stralend 
herfstzonnetje en een fris windje, maar in het bos 
heb je daar niet zoveel last van. 
Zo’n 300 kinderen en toch wel 50 volwassenen 
waren druk in de weer om te puzzelen en achter de 
antwoorden van het Herfst Natuurspel 2008 te 
komen. Bij ieder van de 25 opdrachten staat op een 
gegeven moment wel een groepje kinderen te 
denken en te schrijven; Bijv. deze vraag: hoe ruikt 
deze plant? Denkpauze en dan roept er één: Ik 
weet het: naar pepermunt! 
Er is een leuke opdracht over “horen”, één kind 
moet fluisteren door een heel lange koker van wel 
4 meter, aan de andere kant staat dan een ander te 
luisteren en dan ontdekken ze, dat je veel meer 
hoort door de koker dan wanneer je zo maar op 
zo’n afstand staat te fluisteren. 
 Dan lopen de ze door de “Beukenlaan”, op de 
bomen zijn plaatjes van allerlei soorten 
vogels geprikt, hoeveel zijn het er van hier tot de 
“Smiley”?  Dan staat er nog een vraag achter: Heb 
je goed gekeken? Zat de koolmees erbij? Dus weer 
terug om nog eens te kijken?!  Twee vrijwilligers 
van de organisatie lopen heen en weer tussen de 
bemande posten om te checken of alles loopt zoals 
het moet. Na afloop kan gelukkig geconstateerd 
worden dat alles naar wens is verlopen en dat het 
bos weer opgeruimd en in goede orde 
teruggegeven kan worden aan boswachter Maarten 
Laming van het Zuid-Hollands Landschap.  
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