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Op zoek naar de aard van het beestje. 
 

Pieter de Jong. 

 

Hoe krijg je in de herfstvakantie ruim driehonderd 

kinderen en meer dan vijftig volwassenen zo gek 

om anderhalf uur door een Noordwijks bos te gaan 

lopen en dan ook nog mee te doen aan 

vijfentwintig opdrachten ? 

Er worden geen grote prijzen uitgeloofd, geen 

gratis koek en zopie verstrekt, maar een aan het 

eind uitgereikte natuurkenniskaart is kennelijk 

voldoende om een grote groep het bos in te lokken. 

Sinds 1978, dus nu al voor het 32
e
 jaar, wordt dit 

kunststukje verricht door een groep vrijwilligers 

van onze vereniging. Aanvankelijk Dick Passchier 

als bedenker van een puzzeltocht-waar-je-wat-van-

opsteekt en later de educatieve werkgroep. Het is 

inmiddels uitgegroeid tot een begrip: het 

herfstnatuurspel. Soms merken we, dat de ouders 

van nu de kinderen van toen zijn. 

Bij VVV‟s en scholen in de omgeving worden 

posters opgehangen. Het Willem Baalbergenfonds 

betaalt sinds enkele jaren de onkosten. Begin 

oktober zetten een paar vrijwilligers de route in het 

Leeuwenhorstbos uit en kiezen de verschillende 

opdrachten. 

Waar staan welke paddestoelen dit jaar en waar 

groeien die leuke plantjes. Vleermuizenkasten, 

bomen en de Paulineberg respectievelijk hangen, 

staan en liggen gelukkig op hun vaste plekken. 

Een parkeerplaats voor auto‟s, een partytent voor 

het startpunt en natuurlijk de koffie en thee voor de 

vijftien assisterende vrijwilligers.  

Alles onder controle dus: behalve het weer. Maar 

gelukkig: op woensdagmiddag 21 oktober was het 

voornamelijk zonnig en door de bomen van het bos 

was de oostenwind nauwelijks te voelen. Dus stond 

niets een aardige opkomst in de weg. 

Vanaf één uur was er een gestage stroom van 

kinderen, meestal vergezeld van moeders, vaders, 

oma‟s en opa‟s. 

Er was zelfs een groepje dat uitgebreid in de zon 

heeft gepicknickt tijdens de ontdekkingsreis door 

het bos. 

Het thema was dit jaar “de aard van het beestje”. 

Daar waren opdrachten over gemaakt, die 

varieerden van: welke vogels hun eigen naam 

roepen, welk dier altijd op z‟n kop hangt, tot: 

waarom je in de herfst al die bessen ziet en wat 

daar allemaal mee kan gebeuren, maar ook: hoe 

paddestoelen er van onder uitzien. 

Achter het vogelkijkscherm mocht, door echte 

verrekijkers, naar alles wat op de plas dreef, 

worden gekeken en Robert en Paulette hebben er 

zelfs een IJsvogel langs zien komen. 

Om de beweging nog wat meer te bevorderen, 

mochten de kinderen voordoen hoe een krab, een 

kikker en een haas lopen. Ook een enkele moeder 

hebben we er als krab bezig gezien. Een paar 

enthousiastelingen wilden zelfs, als demonstratie-

team, het aan de anderen blijven voordoen, maar 

dat had volgens mij te maken met het 

kikkersnoepje dat aan het eind van deze opdracht 

werd uitgereikt. 

Als je na anderhalf uur speuren, alle bij de 

opdrachten vermelde letters op de goede plek had, 

dan wist je :  “Zo is de manier van plant en dier”. 

 

De educatieve werk-

groep en de groep 

medevrijwilligers 

konden, na het 

opruimen van de 

opdrachten, de linten, 

de routepaaltjes en 

een paar “schillen-en-

dozen”, terugkijken 

op een zeer geslaagde 

herfstmiddag. 

Boswachter Maarten 

Laming en het Zuid-

Hollands Landschap 

worden bedankt ! 
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