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De herfst is het seizoen dat de wereld om ons heen het snelst verandert. Bladeren kleuren
van groen naar de mooiste bruine, gele en zelfs rode tinten. Paddenstoelen schieten uit de
grond en overal vind je rijpe vruchten zoals eikels, kastanjes en dennenappels…
Daarnaast verandert natuurlijk het weer, het regent en waait vaker, de luchtvochtigheid is
hoger en de temperatuur lager dan in de zomer…

Weer omslag
Het weer in de herfst kan erg wisselvallig zijn, maar algemeen geldt dat in de herfst de
dagen korter worden. De zon zal dus minder schijnen en de temperatuur wordt lager. In de
herfst heb je kans om nat te worden door de herfststormen, met tegen het eind van de herfst
zelfs de mogelijkheid op sneeuw of ijs. Kortom: Neem je paraplu of regenpak maar mee als
je er op uit trekt!

Knutselen
De herfst geeft ons veel en mooie materialen om mee te knutselen. Wat te denken van
Pompoenen, Dennenappels en Bladeren… En dan hebben we het nog niet eens over al die
mooie foto’s die je in de herfst kunt maken om te verwerken in je scrapbook…
Het drogen van deze materialen dient echter grondig te gebeuren, anders zit het door het
vocht zo onder de schimmels…
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Activiteiten
De herfst lijkt het seizoen van de vele regen en wind, waardoor een buiten activiteit vaak
erg moeilijk is. Maar niets is minder waar… Een herfstwandeling in het bos waarbij je de
vele herfst geuren opsnuift, van versgevallen bladeren, bosvruchten tot een herfstbui, het
ruikt allemaal anders. En natuurlijk kun je zo’n wandeling benutten om materialen te
verzamelen voor al je knutselwerkjes of vruchten zoals tamme kastanjes, beukennootje,
hazelnoten of walnoten verzamelen om thuis de lekkerste hapjes te maken… En voor de
allerkleinsten is er natuurlijk de kaboutertocht. Hiervoor neem je een loep mee naar buiten
en ga je speuren bij de paddenstoelen of je kaboutertjes kunt vinden…

Pakhuis van Sinterklaas, Limburgs Museum, Venlo
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Feest & Gedenkdagen
De komst van de herfst wordt gevierd met een oogstfeest, de donkere dagen die komen
staan vol van de symboliek die de herfst met zich mee brengt aan dood en verderf. In de
herfst sterft de natuur uit, tenminste de bladeren vallen en de bomen worden kaal.
Halloween is zo’n typisch herfstfeest dat uit Amerika is komen overwaaien. Vol met griezels,
monsters en zombies wordt de (bijna) dood gevierd, gevolgd door Allerheiligen en
Allerzielen. Sint Maarten met de lampionnetjes brengen vervolgens weer wat licht in de
duisternis en uiteindelijk heeft de herfst nog een gezellig feest waardoor de avonden gevuld
zijn vol verwachtingen, liederen en gezelligheid, sinterklaas…
Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2010) De herfst. GEOlution.
https://www.geolution.nl/weer/seizoen-herfst.htm
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