
Kijk; wat zie je om je heen, wat valt je op?
Luister; welke geluiden hoor je dichtbij, veraf?
Ruik; welke geuren komen voorbij?
Proef; heb je een smaak in je mond?
Voel; wat voel je op je huid,  hoe voelen je voeten?

 Deel 1: Wandelen in stilte
Begin de wandeling vanaf het Zonneplein in stilte. Zet
al je zintuigen open en neem de tijd voor ieder van de
vijf. Zo maak je jezelf onderdeel van de omgeving,
onderdeel van de herfst. 

Ga deze ervaringen na zonder oordeel. Wandel zo in
stilte tot je aankomt in de Puur Natuurtuin. 

Ontmoet je eventuele wandelpartner(s) bij het startpunt. 
Check-in: observeer en deel hoe je er op dit moment bij staat.
Warming up: rek en strek (zo)als jij daar behoefte aan hebt.
Lees (samen) het gedicht over de herfst

 Start

De Herfst creëert beweging naar binnen. In de herfst trekken de sapstromen van planten en
bomen zich terug naar binnen. De voeding wordt naar binnen gehaald en de bladeren vallen af.
Dieren slaan voorraden in, trekken zich terug in hun holletjes. En wij? Wat heeft ons gevoed en
wat kunnen we nu mee naar binnen nemen om te laten rusten, om op te bezinnen, erop te kauwen
als een beukenootje? En wat dient ons niet langer en laten we los als oude bladeren? 

De looproute duurt in normaal wandeltempo ongeveer een uur; met meditaties, overdenkingen,
gesprekken en pauze kan dit uitlopen tot 2 uur. In de routebeschrijving staan blaadjes , op dat
punt kan je een opdracht lezen in deze beschrijving.

Voorbereiding.
Stap naar buiten en neem de tijd om te ervaren hoe het weer is. Hoe ziet de lucht eruit, is het koud
of warm, blijft het droog of niet? Wat heb je nodig om aangenaam te wandelen deze herfstdag? 

De boom in het bos
liet in de herfst alles los.
Alles liet hij gaan.
Hij fluisterde zacht:
loslaten is nodig,
om sterker in ‘t leven
te staan.

Van: Jabbertje

Seizoenswandeling: Herfst



Zoek een beschut plekje waar je even kan rusten. Bekijk jouw symbolen.
Neem en/of deel wat eten en drinken en je eerste ervaringen van de herfst.

Pauze bij de Driesprong

Pak het voorwerp erbij dat symbool staat voor wat
jij los wilt laten. Spreek in een of twee korte
zinnen naar elkaar of voor jezelf uit wat je los wilt
laten, hoe het je gediend heeft en waarom je het
los wilt laten. 
Laat het voorwerp los; laat het wegwaaien, begraaf
het in de aarde, gooi het in de prullenbak of laat
het in de sloot wegdrijven. 
Pak je tweede voorwerp en benoem kort aan elkaar
of voor jezelf wat je mee naar binnen neemt en
waarom.
Geef dit voorwerp thuis een plekje waar je het
goed ziet, zodat je jezelf er de komende tijd aan
kunt herinneren. 
Bedank elkaar voor de wandeling en neem afscheid.

 Afsluiting
Teruggekomen bij het Zonneplein rond je de                
 wandeling af met een klein ritueel. 

 Neem in de Puur Natuurtuin een moment om de herfst ‘mee naar binnen te nemen’. Haal een
keer diep adem en stel jezelf de vraag; 

Wat heeft de afgelopen tijd je gebracht (relaties, werk, ontwikkeling, materie) en wat neem je
daarvan mee naar binnen als oogst? De tweede vraag die je jezelf stelt is: 

Wandel in stilte met deze vragen de Puur Natuurtuin uit, tot de driesprong (het volgende ).
Kijk of je langs de weg iets vindt in de natuur wat symbool staat voor wat je mee naar binnen
neemt en iets dat symbool staat voor wat je loslaat.

 Deel 2: Wandelen in gesprek 
Vanaf de driesprong naar de Melkweg deel je je ervaringen en je observaties met
elkaar. Doe dat om de beurt. De een spreekt, de ander luistert aandachtig,
zonder oordeel of onderbreking. Vervolgens wissel je de rollen. 
Vervolgens bevraag je elkaar met open vragen. 

Seizoenswandeling: Herfst

‘Zoals de boom na zijn bloei zijn sapstroom mee naar binnen neemt;
wat neem ik mee naar binnen?’

‘Wat laat ik los, zoals de boom zijn bladeren loslaat?’

Tip: breng eerst je aandacht voor 3 ademhalingen naar binnen. Met elke inademing adem je in wat
je mee naar binnen wil nemen, met elke uitademing laat je los wat je los wilt laten. 

 De tweede vraag die je jezelf stelt is: 



Steek het plein over, loop naar het Zonnehuis (nr 30)
Aan de linkerkant van het Zonnehuis kan je via een steegje via de achterkant van het 
 Zonnehuis naar de Grote Beerstraat.
Steek over tussen nr 26 en 24, volg de Zonneweg.
Je komt langs Klein Zonneplein, daarna vervolg je de Zonneweg tot aan de Kometensingel.
Ga rechts de Kometensingel op. Op de hoek aan je linkerhand zie je de Puur Natuurtuin.

Vanaf de Puur Natuurtuin steek het parkje door naar de weg, ga hier linksaf.
Volg de oplopende nummers van de Kometensingel tot nr 251, je passeert de Neptunusstraat
aan je linkerhand, daarna volg je de Kometensingel naar links.
Bij de bushalte kan je oversteken naar de Dierenriemstraat.
Volg de oplopende nummers van de Dierenriemstraat, na nr 89 ga je rechtsaf naar de
Schutterweg.

Start: Zonneplein 4, white label coffee

Ga de Puur Natuurtuin in.

Je komt bij een driesprong.

Seizoenswandeling: Herfst

Bij de driesprong ga je rechtsaf, volg de Melkweg.
Aan het einde van de Melkweg ga je rechts de voetgangersbrug over, loop door tussen
de twee rijen flats via Virgohof.

Routebeschrijving

Bij de driesprong ga je rechtsaf, volg de
Melkweg.
Aan het einde van de Melkweg ga je rechts
de voetgangersbrug over, loop door tussen
de twee rijen flats via Virgohof.
Ga links de Dierenriemstraat in, bij de
bushalte kan je oversteken naar
Kometensingel, ga naar links
en vervolg de Kometensingel naar rechts.

Ga bij de stenen trap aan je linkerhand de
Oostzanerdijk op, ga naar rechts.
Blijf de Oostzanerdijk volgen tot aan de driesprong.
Bij bushalte Appelweg ga je rechtsaf het Perenpad in.
Aan het einde van de sportvelden maakt het pad een
flauwe bocht naar rechts omlaag.
Bij de kruising ga je naar rechts, over de sloot
rechtdoor naar de Siriusstraat.
Steek de kruising van de Aldebaranstraat over.

Je komt weer aan bij het Zonneplein 
voor de afsluiting.


