
 
 

 

WALDSTRUNERS SUCCESVOL VAN START 

 

Op zaterdag 11 juli is het zover. 

Voor het eerst deze week lijkt het de hele middag zonnig en droog te 

zijn. Het belooft een gezellige middag te worden. 

Uiteindelijk hebben zeven kinderen, toevallig allemaal jongens, zich 

opgegeven. Ria heeft vandaag de leiding. Zij neemt de kinderen mee 

om de Overtuin verkennen. 

Niet alle kinderen kennen de tuin. Maar dat gaat gauw veranderen. 

 

We beginnen met een korte uitleg voor vertrek. En dan, vlakbij de 

Natuurschuur, zien ze meteen al een hommel in een bloem van het 

vingerhoedskruid verdwijnen. Direct iets om over te vertellen. Hoe 

lokt de bloem de hommels en waarom heet de plant 

vingerhoedskruid? En ernaast staat de koekoeksbloem. 

 

Ria vertelt: je kunt niet alle planten uit de natuur zomaar eten, maar 

als je honger hebt kun je best een heel jong beukenblaadje eten. 

Lekker, mwah, maar er wordt druk geproefd. 



 

Aan het begin van de Overtuin staat een enorme beuk. Heel oud. De 

kinderen zien allerlei ledematen in de enorme stam ogen, billen, 

neus, mond. Verderop zien we allerlei verschillende stammen. 

 

 
 

Bij een dode stomp zoeken we pissebedden. We vinden er eerst 

eentje. Brr, bah. Maar dat is heel gauw over. Ria vertelt het nut van 

de diertjes en geeft alle kinderen een loep om de beestjes beter te 

kunnen bekijken. 

Dan zijn ze niet eng meer, maar spannend. De schors van de dode 

stompen wordt eraf getrokken, stukken hout worden omgekeerd. 

Maar waarom een pissebed pissebed heet, weten wij op dat moment 

ook niet. 

 

Het is niet helemaal zeker waar de naam pissebed vandaan komt, de 

meest gehoorde verklaring is dat het afkomstig is van het oude 

volksgeloof dat pissebedden kinderen van het bedplassen af zouden 

helpen door dode pissebedden te vermalen en het poeder tussen de 

lakens te strooien. 



Een andere verklaring gaat ervan uit dat de naam afkomstig is van 

de ammoniaklucht (pislucht) die depissebedden verspreiden door 

het omzetten van stikstof in onder andere ammoniak. (Bron Internet) 

 

 
 

Al wandelend en speurend lopen we door de tuin. Luisteren op een 

brug naar de stilte en de vogels en zien kleine visjes zwemmen. 

Er is een dode eekhoorn gespot, dus daar gaan we naar op zoek. Het 

beestje gaat mee en Ria vertelt iets over de diertjes die de eekhoorn 

“opruimen”. Reuze spannend dus. 

 

Dan lopen we over de vijverbrug en onder een hele oude conifeer 

door weer terug naar de Natuurschuur. 

Met de zoekkaart laat Ria de opruimers van dode dieren zien. 

De kinderen zijn tot het einde toe belangstellend en enthousiast. 

 

Vrolijk gaan ze met hun ouders terug naar huis. Wie weet tot een 

volgende keer. 

 

Aafje 


