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Met 16 super enthousiaste kinderen begonnen we onze speurtocht naar beverpoep en andere shit. 

Eerst deden we een naamrondje omdat er veel nieuwe kinderen bij waren. Daarna volgde een korte 

uitleg over verschillende soorten poep en wat we daaruit kunnen leren. De vieste poep die er 

bestaat: mensenpoep, kwamen we meteen tegen op het bruggetje. Wie gaat daar nu zitten om zijn 

behoefte te doen? De kinderen vonden het net als wij wel een heel gekke plek. Hier hebben we maar 

niet in geroerd. Eerst gingen alle kinderen een stok zoeken waarmee ze in de poep konden prikken. 

Meteen vonden we koeienvlaaien en paardenkeutels, de eerste dun en in een flats, de tweede in een 

hoop. In de koeienvlaai zagen we allemaal gaatjes en de meeste kinderen wisten al dat daar beestjes 

door naar binnen gaan, om de poep op te eten of om zich te verstoppen en sommige diertjes leggen 

er zelfs hun eitjes. In de paardenpoep vonden we hier niets van, daar zat alleen maar gras in en 

andere plantenresten. Deze poep stonk ook helemaal niet! 



 

Verderop vonden we een koeienvlaai met oranje puntjes erop. Dit waren mestzwammetjes die ook 

helpen de poep om te ruimen. We zagen natuurlijk ook Rode Geuzen, die stonden heel dichtbij en bij 

de grote stier kon je heel goed zijn ballen zien. Enorm, vonden de kinderen. 

 

Bij een waterplas vonden we ganzenpoep en iets dat leek op glanzende diarree. Opvallend: de 

kinderen hadden geen enkele behoefte om hier in te prikken met hun stokken. 



                    

 Het water trok hun aandacht, zoveel dat Kobus al een nat pak op liep. Maar dat vond hij helemaal 

niet erg. 

O ja, hondenpoep lag er natuurlijk ook en die was smerig en stonk verschrikkelijk en wat had de hond 

gegeten? Zo te zien droge hondenbrokken. 

Nadat we verteld hadden over de reeën die hier ook leven en we op de poepkaarten gezien hadden, 

hoe die keutels eruit zagen gingen we daarnaar op zoek . En het bewijs dat kinderen goed kijken: nog 

geen minuut later hadden een paar kinderen al 3 keutels gevonden. Knap hoor! Ook deze stonken 

niet en er leek alleen iets groens in te zitten. 

                          

 



 

Vlakbij zagen kinderen opeens een dood muisje liggen…ach wat zielig. Hij had een heel spitse snuit, 

dus een spitsmuisje. Door wie worden muizen eigenlijk gegeten? En ook dat wisten de kinderen al, 

uilen, torenvalken en andere roofvogels. Wij vertelden dat ook dassen wel muizen eten als er geen 

wormen genoeg zijn.  

                            

Verder door een bosje. Hier moesten we heel stil zijn omdat we graag een haas wilde zien en ja hoor 

meteen al schoor er een weg voor onze ogen. Daarna zagen we er nog 2 wegschieten. Hier kon je ook 

klimmen en klauteren en dat vonden de kinderen heerlijk.  Sem vond een prachtig houten natuur 

dienblad en hij oefende ook even voor ober.  

                                      



Daarna vond iemand een stuk hout, waarbij het leek of er allemaal letters in stonden. Dat is werk van 

een insect dat letterzetter heet. En ja met wat speurwerk vonden we ook een zwarte trilzwam. 

Prachtig! En zelfs een uilenbal vonden we. 

 

 

Daarna gingen we naar de dassenburcht en we vonden een enorme burcht met 14 in/uitgangen. 

Omdat niet alle kinderen wisten hoe een das eruit ziet, lieten we een foto zien. 

Onderweg zagen we ook veel bever knaagsporen en een wissel, waarover ze van de ene naar de 

andere plas gaan. Helaas beverkeutels zagen we niet, terwijl die zo leuk zijn om uit te pluizen, want 

er zit alleen maar hout in en ze stinken helemaal niet. Dat komt vast een volgende keer nog wel. 

Intussen is het al weer tijd om terug te gaan en we zien een plasje water en een soort platte kuil, die 

de runderen gemaakt hebben door te rollen en hun vacht te ontdoen van beestjes.  

Het oude vogelnestje dat we onderweg vonden gingen we verloten, Maartje won maar gaf het nestje 

later aan Teun, die het heel graag wilde hebben. 

                  



                       

En moet je kijken hoe knap zo’n nestje gebouwd is! 

 

Nog even nagaan hoeveel verschillende soorten poep we gevonden hebben: van mensen, honden, 

koeien, paarden, reeën, ganzen, aalscholvers en van wormen en echt waar: die van mensen is echt 

het viest! 

Henny 


