
Natuur Oriëntatietocht in de Boshuizerbergen voor de Jeugd 25 oktober jl. 
De uitnodiging had de uitdagende inleiding: laat je verleiden dit prachtige natuurgebied te 
ontdekken. 
Dinsdag 25 oktober om 9:30 uur kwamen rond de 40 kinderen tussen 8 tot 12 jaar op bezoek 
in de Boshuizerbergen.  

 
Door Toon en Albert, beide gidsen van het  IVN was een wandeling met enkele opdrachten 
uitgezet waarbij de kinderen geprikkeld werden om zelf de natuur te ontdekken begeleid door 
enkele IVN gidsen. Na het vormen van 6 groepen gingen ze vol goede moed op pad aan hun 
ontdekkingstocht door de Boshuizerbergen.  
De uitgezette opdrachten daagden de kinderen uit om alles wat deze omgeving te bieden heeft 
te horen, zien, ruiken, voelen en ontdekken. Het is opvallend en leuk om te zien hoe de  
kinderen op zoek gaan en van alles ontdekken. Van paddenstoelen tot mestkevers! De 
opdrachten werden enthousiast ontvangen en zijn, blijkt achteraf, door tijdgebrek niet door 
alle groepen geheel afgewerkt. 
 De IVN gidsen ondersteunden de kinderen bij allerlei voorkomende vragen en probeerden 
vooral dat de kinderen zelf de natuur beleefden op hun manier.  
De zoektocht naar paddenstoelen leverde veel verschillende soorten op en niemand had dit 
verwacht, een groepje had er meer dan 40 geteld.  

Er werd aandachtig gekeken m.b.v. een spiegeltje of dat het een buisjes of plaatjeszwam was. 
Stil zijn en luisteren naar de geluiden in dit gebied leverde een grote verscheidenheid van 
waarnemingen op, van vogeltjes, een auto, de takken in de wind tot een scheet aan toe, 
ha..ha,, ja echt kinderen hè!  
Het maken van een schets van een omgevallen boom, en de verbeelding van wat dit silhouet 
zou kunnen zijn, was leverde eveneens verrassende resultaten op. 
                                   



  Gewei van een hert                         Bek van een haai                   Huizen, dieren, boerderij 
                                                                                                            en paddestoel land 
 
De een zag er een gewei van een hert in, de ander een bek van een haai, dan weer een  huis of 
een school....prachtig! 

                                    Ook het klauteren was dolle pret 
  
 
Waarneming van de omgeving met de Jeneverbesstruwelen leverde gevarieerde 
beschrijvingen op. De kinderen hadden al vrij lang gewandeld wanneer zij aankwamen bij het 
tast-spel en collage in het zand. Bij het tast-spel is het verleidelijk om naar de inhoud te kijken 
in de opgehangen zakjes, maar er werd goed opgelet dat dit niet gebeurde en veel van de 
voorwerpen werden ook geraden. In de zakjes zaten o.a. een schelp, een schaar van een krab, 
een kleine pompoen, een schedel van een kat, een botje en een steen. 
Ook de collage in het zand werd met veel inzet afgewerkt. 
 
Wij kunnen terugzien op een geslaagde beleving door de kinderen, zij waren ook razend 
enthousiast. Verder zijn we wel tot de conclusie gekomen dat de wandeling te lang was en 



daardoor te weinig tijd was om de opdrachten uit te voeren. Maar dat is weer een 
aandachtspunt voor de volgende keer. 
 
 
Tot besluit een klein gedichtje: 
 
Boshuizerbergen heeft een mooi gevarieerd gebied  
en genietend van al moois wat men ziet 
van stuifduinen, loofbomen, dennen, mossen, paddenstoelen en zijn bewoners groot en klein 
zijn we dankbaar dat wij even te gast mochten zijn 
 

 
 
Toon Weijs en Albert Slieker 
IVN gidsen  


