
HERFSTSPEURTOCHT 
IN HET SCHOLLEBOS



WELKOM IN HET SCHOLLEBOS!

Leuk dat je (weer) mee doet met de speurtocht van 
het Schollebos. Dit keer in het herfstthema!  
 
Als je mij nog niet kent.. ik ben Isra. Ik ben een soort 
boswachter van het Schollebos. Ik let op dat alles 
netjes blijft, de dieren veilig zijn en dat de plantjes 
goed groeien. 

In de herfst kijk ik graag naar alle mooie kleuren in 
het Schollebos. De blaadjes zijn dan prachtig! Soms 
zie ik een egel verstopt tussen de bladeren. 

Vandaag ga je op pad in het Schollebos. Dat is  
hartstikke leuk. Ik wens je heel veel succes en 
plezier met de speurtocht!

Isra

WIST JE DAT... 

aan deze speurtocht veel  
Vrienden van het Schollebos 
hebben meegewerkt? 

Stichting Natuurvrienden Capelle 
aan den IJssel en omstreken 
 
Centrum voor natuur en  
milieueducatie de Hooiberg  

Hoogheemraadschap Schieland 
en de Krimpenerwaard

Petit restaurant- 
Pannenkoekenhuis Schollebos

Contactpersoon Bomenstichting 
Edith Stuivenberg

gemeente Capelle aan den IJssel



OVER DE SPEURTOCHT

Een herfstspeurtocht.. wat spannend! Ook in de 
herfst is er van alles te zien in het Schollebos. Er zijn 
ontzettend veel beestjes die een lekker warm plekje 
zoeken om de winter door te komen. Zo zoekt ook de 
muis een plekje in het Schollebos. Help jij Otto een 
handje? 

 MUIZENROUTE  
 Circa 1,2 km | advies: 4 tot en met 12 jaar  
 

Heb je je regenlaarzen aan, een warme jas en een 
lekkere muts? Dan ben je klaar voor de  
herfstspeurtocht! Kijk goed rond wat je allemaal ziet. 
Er is in de herfst veel moois in het Schollebos zoals  
paddenstoelen, nootjes, eekhoorns, muisjes, 
gekleurde blaadjes en mooie vogels.
 
Op de schatkaart in het midden van het boekje zie je 
de route. Deze kun je ook stapsgewijs teruglezen.  
Op de schatkaart zie je meteen veel leuke plekjes van 
het Schollebos staan. 

WIST JE DAT... 

in de herfst de blaadjes aan de 
bomen verkleuren? In de herfst 
worden de dagen korter en is er 
minder zonlicht. 

Bladeren hebben veel zonlicht 
nodig, omdat ze daar een stofje 
mee aan kunnen maken die de 
bladeren groen kleuren. In de 
herfst is er minder zonlicht en 
daardoor verkleuren de blaadjes. 

Welke mooie kleuren blaadjes 
heb jij al gezien in het 
Schollebos?

VRAGEN OF IDEEËN?

Neem contact met ons op via: 
schollebos@capelleaandenijssel.nl

Otto



DOE JE AFVAL IN DE AFVALBAK 
OF NEEM HET MEE NAAR HUIS

BESCHADIG GEEN NATUUR 
OF VOORZIENINGEN

ONZE AFSPRAKEN 

We hebben een aantal afspraken  
gemaakt met elkaar. Zo blijft een 
bezoek aan het Schollebos leuk voor 
iedereen! Help je mee door je aan 
deze afspraken te houden?

Volg de richtlijnen van het RIVM 
rondom het coronavirus.
Kijk voor meer informatie op: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

WIST JE DAT... 

paddenstoelen ook 
giftig kunnen zijn? 
Pluk daarom geen  
paddenstoelen als je 
geen echte kabouter 
bent. Natuurlijk mag 
je er wel naar kijken, 
want ze zijn natuurlijk 
wel heel mooi!

Neem ook in de herfst niet te  
veel van de natuur mee naar huis!

Want de dieren willen het ook graag 
gebruiken om te eten of in te schuilen.



 MUIZENROUTE  
 Circa 1,2 km | advies: 4 tot en met 12 jaar  

Het is herfst in het bos. Er zijn veel 
gekleurde bladeren te vinden. Bomen 
hebben nu noten en vruchten zoals 
eikels en kastanjes. Veel struiken hebben 
gekleurde vruchten zoals bessen en 
rozenbottels. Probeer tijdens deze tocht 
verschillende bladeren en vruchten te 
verzamelen.  

 

Tip voor thuis: Neem je verzamelde 
noten en mooie herfstbladeren mee 
naar huis of school. Dan kan je een 
herfsttafel maken met dingetjes uit het 
bos. Of maak een mooi knutselwerkje of 
tekening over de herfst. 



Rozenbottels

Knijp in de bladeren of bessen die je vindt, of pak wat zand en wrijf 
ermee over het kleurenpalet (de volgende pagina). 
Hoeveel verschillende kleuren kun je vinden?

Welke vruchten, noten en bessen heb je langs het pad gevonden?

Kijk hier goed om je heen, kun jij deze plant vinden? 
Waar groeit deze plant het liefst?

Kun jij de boom met deze stekelige bollen vinden? 
Zoek onder de boom of je een paar van deze bollen ziet.  
Wat zit er in?

Hier kun je een boom vinden met een gat er in. Heb jij hem ook al gevonden? 
Welke vogel maakt hier zijn nest denk jij?

1.

2.

3.

4.

5.

Op de schatkaart in het 
midden van het boekje 
kun je zien waar deze plek is!

WIST JE DAT...

De stekelige bollen aan de kastanjeboom 
‘bolsters’ worden genoemd? 
Hoe zou jij deze noemen als je een naam 
mocht verzinnen?

WIST JE DAT...

Je kastanjes kan eten? 
Je moet ze dan wel eerst 
warmmaken (poffen). Dit kan 
alleen bij tamme kastanjes. 
Paardenkastanjes zijn namelijk 
giftig voor mensen.

Hazelnoot

Eikels Bessen meidoorn

WIST JE DAT...

Je jam kan maken 
met de rozenbottels? 
Je eigen jam op je 
boterham, dat is 
pas smullen!

WIST JE DAT...

De meidoorn de 
lievelingsstruik is van 
de kleine vogels om 
een nest te bouwen. 
Dit komt omdat de 
takken heel dicht op 
elkaar groeien en er 
ook veel stekelige 
doornen aan zitten. Ze 
voelen zich hier 
veilig en dat vinden ze 
het fijnst.  

Specht Meerkoet Merel

De tamme kastanje

NIET eetbaar
Paardenkastanje



KLEURENPALET UIT DE NATUUR
Knijp in de bladeren of bessen die je vindt, of pak wat zand en wrijf ermee over het 
kleurenpalet (de volgende pagina). Hoeveel verschillende kleuren kun je vinden?

Dit is
____________

en heeft de kleur

____________ 

Dit is
____________

en heeft de kleur

____________ 

Dit is
____________

en heeft de kleur

____________ 

Dit is
____________

en heeft de kleur

____________ 

Dit is
____________

en heeft de kleur

____________ 

Dit is
____________

en heeft de kleur

____________ 


