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Locatie: Grote sluizen richting steenfabriek Rodruza.
Vandaag gaan we op stap met de jongste kinderen en de tocht staat, hoe kan het ook anders, in het
teken van de lente. Het is wat frisjes maar gelukkig is er ook zon. Kitty Peters, vrijwilligster bij Free
Nature loopt mee.
We hebben nog geen stap gezet of Ties ziet een kikker springen. Dat glinsterende wondertje moet
even vastgehouden worden en natuurlijk krijgt het een voorzichtig kusje.

Bij het voorlopen zagen we een heleboel muizenholletjes en wat zou het leuk zijn als we de
kinderen echte muisjes zouden kunnen laten zien. Swen heeft vangkooitjes meegebracht. Thuis
heeft hij er al mee geoefend. De muizen hadden het lokaas opgegeten maar wisten toch te
ontsnappen. Wij gaan een nieuwe poging wagen. Per groepje doen de kinderen brood met pindakaas,
caviavoer en wat stro in de valletjes en verstoppen ze in het groen in de buurt van de holletjes.

Aan het eind van de tocht gaan we kijken of we een veldmuisje van dichtbij kunnen bekijken. Het is
een prachtig diertje dat graag leeft in gebieden waar grassen en granen te vinden zijn. Het behoort
tot de familie van de woelmuizen.
Intussen heeft Max vooral oog voor zijn camera. Aandachtig legt hij alles vast!

Tijd voor de volgende activiteit. Henny heeft 10 dingen verzameld: een meidoorntakje, een
rietpluim, een oud eikenblad, een kiemplantje van de springbalsemien (heet nu even 'tweeling'), een
hartvormig blaadje van het speenkruid, een fris groen blad van het fluitenkruid, korstmos op een
takje, stukje mollig mos, verdroogde bloem van de gulden roede en …… Ze laat ze even zien en
dan moeten de kinderen alles onthouden en gaan zoeken. Lukt het de groepjes om er 10 op te
sporen? Ze vinden het leuk en gaan enthousiast aan de slag. Knap hoe snel ze alles vinden. Ze leren
op deze manier goed kijken naar de soms kleine verschillen: 'Nee, dat is geen tweeling, dat is een
klavertje drie!' Het speenkruid was moeilijk te vinden. Pas veel later kwamen we het tegen.
Ter afronding laat Henny steeds een plant zien en vraagt welk groepje hem gevonden heeft. Aan het
eind vraagt ze wat er speciaal bij de lente hoort en dat weten ze best goed al is dat met mos lastig.
Dat is er het hele jaar.
Nou, het is lente hoor. De eerste lentevogels zijn gearriveerd. In de verte horen we de roffel van de
grote bonte specht en de groene specht laat zich ook horen. Het lijkt wel of hij ons uitlacht! Ha, ha,
ha, ha, ha, ha! En dan horen we nog 'tjif, tjif, tjif, tjif, tjaf', een hoog doordringend geluid. Een
vogeltje dat zijn eigen naam roept: de tjiftjaf. Henny laat een foto zien van de tjiftjaf en van een
vogeltje dat erg op hem lijkt: de fitis. Zoek de verschillen.

Moeilijk hoor. Vooral de pootjes zijn verschillend van kleur. We moet het hebben van het geluid.
De fitis heeft een grappig riedeltje. Het begint vrolijk maar eindigt droevig: 'Vandaag schijnt de zon
maar morgen gaat het toch weer regenen'. Met een beetje fantasie, en die hebben wij, kun je dit
horen!
We gaan verder en zien duidelijke sporen op het nog modderige pad: sporen van de ree en van de
das. De bever maakt gebruik van een duiker zien we. Handige jongen, hoeft hij zelf niet te graven!
Kitty wijst op iets wat op een dor blaadje lijkt. Als we goed kijken zien we dat het een vlinder is. De
voelsprieten zijn duidelijk te zien. De vlinder wacht op de warme zonnestralen om zijn vleugels te
spreiden en dan weet je niet wat je ziet. Dan verandert het dorre blaadje in de prachtige gehakkelde

aurelia! Dank je wel Kitty!

Hé, wat horen we nu voor een vreemde vogel? O nee, het is Swen die een geluid maakt door een
stuk gras tussen zijn duimen te leggen en erop te blazen. Gaaf!
Wie gaat er mee de ruigte in? Allemaal natuurlijk! Maar wacht even, liggen daar nu al paaseieren?
Even goed kijken. Door het hoge water zijn er beverdrolletjes aangespoeld, ze liggen mooi bij
elkaar.

We halen ze uit elkaar en zien dat ze bestaan uit houtsnippers. Helemaal niet vies dus. Sommige
kinderen weten al dat bevers hun poep opeten en er nog allerlei nuttige stoffen uithalen. Deze zijn
helemaal schoon. Wie wil mag een drolletje mee naar huis nemen.
In dit ruige stuk moeten we goed opletten. We gaan onder en over omgevallen bomen en takken en
worden soms gevangen door de liggende takken van de braamstruiken.
Dan is er een mooie open ruimte. Een ideale plek om rammelende hazen te zien. Eens kijken of de
kinderen het verschil weten tussen hazen en konijnen. Dat valt niet tegen.
Konijnen zijn kleiner dan hazen en wonen in een hol met gangen. Het hol bestaat uit meerdere
etages. Ze kunnen wel zeven keer per jaar jongen krijgen. Die jonkies zijn kaal en afhankelijk van
de moeder.
De haas heeft lange oren met een zwarte tekening aan het eind. Hij kan zijn oren apart van elkaar
bewegen en hoort uitstekend. Hij kan ook goed zien en goed ruiken. En hij kan zelfs zwemmen.
Hazen kunnen vier keer per jaar werpen. De pasgeboren haasjes hebben een vachtje en kunnen
meteen lopen.
Hazen vechten om het sterkste vrouwtje. Het lijkt dan wel of ze aan het boksen zijn.
De haas rust in een ondiep kuiltje in de grond, we noemen dat een leger.
Nadat we de informatie met elkaar hebben gedeeld doen we een stellingenspel over hazen en
konijnen.
De kinderen staan in twee rijen tegenover elkaar, met een paar meter ertussen.

De ene helft heeft konijnenoren, heel grappig om te zien.

Als Annelie iets beweert (waar of niet waar) moet, afhankelijk van het antwoord, de ene helft de
andere helft proberen te tikken.
Hilariteit alom! Er zitten ook een paar doordenkertjes bij:
– Ik knaag de schors van bomen af (allebei)
– In de buurt van een konijnenhol zie je vaak een heleboel dropjes liggen! Lekker puh! Het zijn
drolletjes!
Over hazen gesproken…….. In de struiken heeft Henny paaseitjes verstopt. Leuk om te zoeken en
lekker om ze op te smikkelen.
Het is alweer bijna tijd. Nog even een stukje struinen en dan langs het water terug. Onderweg zien
we magnifieke kale boomstammen en takken.

Ze zijn afgeknaagd door bevers en door paarden. De sporen zijn duidelijk te zien. Een van de
kinderen ziet katten. Waar dan? O, je bedoelt katjes!
Op de terugweg is een groepje al hard aan het rennen om bij de muizenvalletjes te komen.
Maar oh….., wat jammer. Geen muizen. Waarschijnlijk was de tijd te kort. We blijven het gewoon
proberen. Eens zal het lukken. Bij Swen in de tuin was het al gelukt. Hij stuurde maandag
triomfantelijk een foto van een spitsmuis!
Wij hebben in ieder geval al volop de lente ervaren met onze leergierige en enthousiaste
polderbendekids. Het was een heerlijke tocht!
Annelie

