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Vandaag gaan we op stap met de grote kinderen, met acht jongens. Onze tocht staat in het teken van
de herfst. Waaraan merken we dat het herfst wordt? Vlot wordt er van alles opgenoemd: de blaadjes
vallen van de bomen (maar als je om je heen kijkt zijn de bomen nog lang niet kaal), de bladeren
verkleuren,

Het wordt kouder, natter, het is sneller donker, er zijn paddenstoelen en dieren krijgen een dikkere
vacht. Dat is goed te zien bij de rode geuzen die langs lopen, hun vacht ziet er een stuk ruiger uit.
Henny vertelt dat we vandaag willen leren van de kinderen. Zodra ze iets zien dat met de herfst te
maken heeft, wordt dat gedeeld met de anderen. Ties mag voorop. Maar eerst staan we nog even stil
bij een dikke wilg waar flink aan geknabbeld is. Aan de ene kant duidelijk een ijverige bever maar
wie is er aan de andere kant bezig geweest. Paarden of toch de bever. Kitty vraagt het na bij Free
Nature. Door de bomen heen zien we een stel aalscholvers zitten met gespreide vleugels.

Waarom doen ze dat eigenlijk? Nadat ze gevist hebben moeten ze hun veren laten drogen. Ze
hebben niet zo'n goede waterafstotende vetlaag als andere watervogels. Door hun waterdoorlatende
verenkleed kunnen ze dieper duiken.
Nu kan Ties niet meer wachten, hij zet er de pas in en staat stil bij iets geks: rare draadjes,
schimmelgroei? Het blijkt een pluk hondenhaar te zijn. Bij het voorlopen zagen we het liggen, toen
was het nog duidelijk en binnen een week wordt het iets mysterieus. Hé daar ziet hij paddenstoelen
in het gras. Je kunt nog een beetje zien dat het een heksenkring is geweest maar door de kou van
vannacht is er niet veel meer van over. Gelukkig kunnen we nog een paar paddenstoelen goed
bekijken. Ze geven af, het lijkt wel inkt. Nou, dan is het niet moeilijk om te bedenken hoe zo'n
zwam heet. We hebben zowel de gladde als de geschubde inktzwam gevonden. En wat kun je ermee
doen? Juist! We zijn erop voorbereid. Papiertjes komen uit de tas van Henny en met veren en
twijgjes wordt er gekliederd en geschreven.

We zien ook tonderzwammen en spechtengaten in een dode boom. En op diverse plaatsen weer
beveractiviteit. Wat zijn ze actief hier.
Het pad ligt vol met poep, het lijkt wel klei. Je kunt een hoop lol hebben door er met stokken in te
slaan en elkaar dan achterna te zitten!

Op de grote plas zwemmen drie zaagbekken, prachtige sierlijke vogels die hier als wintergast of
doortrekker komen.
Terwijl we met een aantal kinderen door het gras lopen verbazen we ons over de vele bloemen die
nog bloeien. Een struik margrieten, vergeet-mij-nietjes en verder ziet het wit van de muur. Kleine
witte bloemetjes die er in vele soorten zijn. En ook in november nog de zalige geur van munt!
Een ander groepje heeft intussen dolle pret in het water. Ze hebben toch niet voor niks laarzen aan!

Het lijkt wel alsof we hier te maken hebben met een heerlijke warme dag. De kinderen malen niet
om kou of natte sokken. We moeten zelfs ons best doen om ze mee te krijgen!

We kijken op de 'vandalismeplek'. Gelukkig geen rommel meer. Wel leuk om hier op de
omgevallen bomen te speuren naar paddenstoelen. De bomen zitten vol mossen in allerlei kleuren
en bij sommige zie je kleine bekertjes of sterretjes. We zien hier minipaddenstoeltjes. Een eindje
verder ligt ook een omgevallen boom. Daar gaat er een wereld voor ons open. We ontdekken de ene
na de andere zwam.

Paarse korstzwam

????

Kleurloze trilzwam

Wat op een opgerolde regenworm lijkt blijkt een ???? te zijn. Een paar kinderen zijn erg
geïnteresseerd en bekijken al het moois met loepjes en spiegeltjes. Jasper heeft een gele trilzwam op
een stokje. Als een kostbaar kleinood draagt hij het de hele tocht met zich mee .

Het groepje 'joechjachters' zoals Henny ze noemt krijgt niet zoveel mee van onze ontdekkingen. Die
meppen vandaag liever met rietstengels en 'sigaren'. Ook een manier om met natuur bezig te zijn.
Als we verder lopen zien we molshopen. Annelie vertelt dat de mol een mooi glad vachtje heeft,
zonder vleug. Zo kan hij even goed vooruit als achteruit komen in zijn gang. Hij heeft grote
graafhanden en kleine slecht ontwikkelde ogen. Zijn belangrijkste zintuig is de spitse roze snuit die
gevoelige snorharen heeft. Hij eet regenwormen en legt voedselvoorraden aan. Hij verlamt de
wormen door hun kop eraf te bijten.

Kitty wil ons nog even een nieuwe pijp laten zien. Een ingang van een hol dat we nog niet kennen.
Wie zou de bewoner zijn. We denken dat de das zijn gangenstelsel heeft uitgebreid maar we vinden
een vossendrol. Soms wonen dassen en vossen samen in een hol. De das vindt dat niet erg zolang de
vos er maar geen zooitje van maakt. Dassen zijn erg schone dieren.

Als we verder lopen komen we op een stukje waar het landschap meer open is. Er zijn flink wat
meidoornstruiken gerooid om bij hoog water de rivier meer ruimte te geven. Fijn voor ons want nu
zien we drie reeën lopen.

Even later vliegt er ook nog een mannetjesfazant vlakbij ons op. Echt gaaf. Een stierenkuil komt
ook nog op ons pad. Een mooie afgraving met een steile wand.

Daarachter gaan de stieren lekker beschut liggen. In de wand zit de ingang van een hol en talloze
gaatjes van insecten. Een multifunctioneel plekje!
Nu moeten we echt gaan. Nog een stukje lopen, een steile glibberige wand af zien te komen en dan
is het alweer een uur. We hebben genoten, ieder op zijn eigen manier.
Annelie

