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Thema

Herfst in kleuren en geuren
Atze Oskamp

Als je mensen vraagt wat ze van de herfst vinden, vertellen
ze vaak over de lekkere geur van het bos en de mooie
herfstkleuren. Maar ze zien de herfst ook als een tijd van
afsterven en verval.
Aan het begin van de herfst zijn het vooral de fel gekleurde
vruchten aan bomen, struiken en kleinere planten die voor
de herfstkleur zorgen. Ja, wat moet je ook anders als je zelf
geen stap van je plaats kunt en je wilt toch je kinderen
proberen een goede toekomst te geven?
De gekleurde vruchten zijn eerst groen en onopvallend
tussen de bladeren. In de onrijpe vruchten hebben de
zaden, de nakomelingen, zich ontwikkeld. Maar nu moeten
die de wijde wereld in. De vrucht-dragende planten zoals
de lijsterbes voegen extra suikers aan de vruchten toe en
geven deze een opvallende kleur: rood, oranje, donker
blauw enz. Een lokkertje voor vruchteneters, in onze stre-
ken vooral vogels. Die eten ze met plezier, onbewust ervan
dat dit de beloning is voor de vrijwillige taxidienst die ze de
onverteerbare zaden bieden. De zaden worden wel weer
ergens in de wijde wereld uitgepoept waar ze wellicht ont-
kiemen en uitgroeien en zo een eigen bestaan kunnen
opbouwen.

Lijsterbes, foto:Cathrien Oskamp 

Na de vruchten zijn het de bladeren van veel loofbomen die
de kleuren van de herfst bepalen: rood, geel en bruin. Die
kleurenpracht vinden veel mensen wel mooi, maar ze sla-
ken ook al stiekem een zucht bij de gedachte straks al dat
blad weer te moeten opruimen. Liever zagen ze dat al die
bladeren maar aan de boom bleven zitten.
Maar dat kan nu juist niet: bomen verdampen via hun bla-
deren veel water. Daardoor zuigen ze veel water naar boven
dat door de wortels met noodzakelijke mineralen uit de
bodem is opgenomen. Een soort voedselstroom van bene-
den naar boven. 's Winters kunnen wortels uit de koude
bodem niet veel water meer opnemen, terwijl bladeren nog
wel wat water verliezen. Als dat lang duurt, droogt de boom
geheel uit en gaat dood. De oplossing is: gooi de bladeren
eraf, om te kunnen overwinteren.
Het idee dat de bladeren van de boom uit zichzelf vallen
klopt niet: de boom laat ze opzettelijk vallen. Elk jaar werpt
de boom zijn bladeren eraf die hij pas enkele maanden

Foto: Arend van Werven

eerder heeft gevormd. Dat lijkt verkwisting, maar de boom
redt voordat hij de bladeren afwerpt eerst nog wat er te
redden is. Stoffen die hij kan bewaren voor het voorjaar
haalt hij uit zijn bladeren en slaat die op in takken en stam.
Daarvoor breekt hij grote moleculen af in kleinere die ver-
plaatsbaar en bewaarbaar zijn, vooral kleine stikstofverbin-
dingen en magnesium. Die liggen dan al weer klaar voor
gebruik in het voorjaar. Hij kan er de knoppen die hij al sinds
de zomer aan het ontwikkelen is, in het voorjaar door laten
uitlopen.
Aan de herfstbladeren is te zien als de boom bezig is
stoffen uit de bladeren te halen. Bijvoorbeeld magnesium
dat de kern vormt van het heel grote bladgroenmolecuul
(chlorofyl). Als de boom de magnesium eruit haalt, verdwijnt
de groene kleur en worden andere kleurstoffen in het blad
zichtbaar (de herfstkleuren geel of rood).
Als alle bruikbare stoffen uit de bladeren zijn gehaald via
de nerven, sluit de boom de bladsteel af met kurk en zal
het blad vroeger of later dankzij de activiteiten van de boom
daar afbreken en vallen: boom zo beschermd tegen uitdro-
ging in de winter!
Alleen bomen met bladeren of naalden met een dikke
waslaag die ze beschermt tegen uitdroging kunnen zich
veroorloven 's winters hun bladeren of naalden te houden,
zoals hulst en veel naaldbomen.

Foto: Arend van Werven
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Cultuur en landschap

Oogst en gewas
Corine Schimmel

Graan
De nomaden overleefden door elke dag voedsel te verza-
melen uit de natuur, te jagen en eventueel te vissen. Zo’n
10.000 jaar geleden ontdekten de nomaden, dat ze zelf
voedsel konden verbouwen. Het duurde echter nog duizen-
den jaren voordat ze zich op één plek gingen vestigen. Eén
van de eerste gewassen, dat door de nomaden werd ver-
bouwd, was graan. In Nederland werd rond 4500 voor
Christus voor het eerst op kleine schaal graan verbouwd.
Rond de Middeleeuwen verspreidde de graanteelt zich in
Europa. In die tijd werd het graan met de hand geoogst.
Daarom was het belangrijk, dat de graankorrels niet zomaar
spontaan uit de aar vielen. Het graan werd geoogst als de
korrel nog niet helemaal droog was, maar wel voldoende
reservestoffen had opgeslagen. Na de oogst werd de hal-
men bijeen gebonden tot schoven, die op het land werden
gezet. Daarna werd het graan gedorst, geplet en gemalen
tot meel. Het oogsten van één hectare graan nam in die tijd

zo’n 350 manuren in beslag en de opbrengst was erg laag.
Met de komst van de eerste maaiers, die door paarden
werden voortgetrokken, werd de oogst een stuk makkelij-
ker. Tegenwoordig wordt het graan met grote combines
gemaaid en de korrels worden direct gescheiden van het
stro. Tarwe is nog steeds de meest geteelde graansoort ter

In herfstbossen zijn ook vaak paddenstoelen te zien,
sommige met opvallende kleuren. Bij de giftige vliegen-
zwam is de rode kleur wellicht een waarschuwingskleur die
de zwam beschermt tegen vraat. Zouden rode, niet giftige
russula soorten profiteren van hun kleurgelijkenis met de
vliegenzwam? Veel paddenstoelen zijn vooral bruin in vele
tinten. Misschien als camouflage op de met door blad be-
dekte bosbodem? Ik kan er niets over vinden.
 
En nu nog de heerlijke herfstgeur van het bos. Tja, in de
herfst is er op de bosbodem veel te eten, vooral ook voor
schimmels en bacteriën. En waar veel gegeten wordt, zijn
er ook veel afvalproducten zoals gasvormige: winden, poep
en plas. Zo ontstaat de heerlijke herfstgeur. En dat is tege-
lijkertijd de geur van een belangrijk deel van de kringloop
van de natuur!
 
De herfst vooral een tijd van verval en afsterven? Dat lijkt
wel zo met al die vallende bladeren en boven de grond
afstervende planten. Maar centraal staat niet verval en
sterfte. Eerder is het een tijd van hard werken om klaar te
zijn voor de winter en de kinderen het huis uit te laten gaan
met vogeltaxi's en de wind. Eigenlijk gewoon het begin van
de lente!

 
Iets dergelijks wil de dichteres Vasalis ons zeggen in een
gedicht waaruit we met het vroegere IVN-koor een gedeel-
te vaak hebben gezongen:
 
'Teder en jong, als werd het voorjaar,
Maar lichter nog want zonder vruchtbegin,
Met dunne mist tussen de gele blaren zet stil het herfstge-
tijde in.'

Als Demeter blij is gaan de vogels zingen, de planten
uitlopen en kunnen mensen voedsel verbouwen en op
een rijke oogst rekenen. Demeter is immers de godin van
de landbouw en vooral ook het graan en schenkster van
groei en vruchtbaarheid. Demeter verzorgt, maar ze
veroorzaakt óók de jaarlijkse stilstand van de groei. Ze
is verantwoordelijk voor de wisseling van de seizoenen
en de oercyclus dood-groei-leven. Als haar dochter weer
voor vier maanden in de onderwereld verdwijnt, is De-
meter bedroefd en kan er niets groeien. 

Foto: Corine Schimmel

wereld. Tarwe kan goed worden bewaard in silo’s. Het wordt
met name gebruikt om meel van te maken voor de bereiding
van brood, couscous, pannenkoeken, gebak en deegwa-
ren. De tarwe, die in Nederland wordt verbouwd, wordt
hoofdzakelijk gebruikt in veevoer.

Foto: Joop Bothe

4 Groenvoer



Pompoenen
Pompoenen werden circa 7000 voor Christus al verbouwd
in Midden- en Zuid-Amerika. Ook de inheemse indianen
verbouwden al pompoenen. Dit deden zij volgens het
principe van de drie gezusters: ‘mais, bonen en pompoe-
nen’. Deze drie zijn onafscheidelijk en helpen elkaar. Mais
is de steunpilaar voor de bonen en geeft beschutting aan
de pompoenen. De bonen binden de stikstof voor de vol-
gende generatie mais. De pompoenen bedekken de grond,
waardoor ze bescherming bieden aan uitdroging en tegen
onkruiden. Deze gewassen zijn allemaal lang houdbaar en
vormen samen een goed dieet. Pompoenen worden in
Nederland en andere Europese landen op steeds grotere
schaal geteeld. Naast het vruchtvlees en de zaden van
pompoen zijn ook de bladeren, de bloemen en de jonge
scheuten van de plant eetbaar. Met name de winterpom-
poenen kunnen lang worden bewaard. Je kunt er soep, jam
of hartige taart van maken. De pompoen heeft ook een
belangrijke sierwaarde. Tijdens het Halloweenfeest op 31
oktober gaan kinderen verkleed langs de huizen met een
uitgesneden pompoenen, waarin een kaarsje brandt.
 
Wijn
De druif is de meest geteelde fruitsoort en ook één van de
oudste cultuurgewassen op aarde. Bij archeologische op-
gravingen in Mesopotamië zijn kruiken gevonden van 5000

jaar voor Christus, die sporen van wijn bevatten. Wijngaar-
den kwamen rond 900 na Christus al voor in het zuiden van
Nederland. De meeste wijnen kwamen in die tijd echter uit
de stroomgebieden rond de Rijn, waar door de Romeinen
wijnstokken werden aangeplant. De druiven werden in het
najaar met de hand geplukt. Na de pluk werden de druiven
geplet om het sap eruit te halen. Het sap werd in vaten
gezet om het te laten gisten. De vergisting van wijn was in
die tijd een veel natuurlijker proces, omdat men veel minder
invloed had op de groeiomstandigheden en het fermenta-
tieproces. Hierdoor wisselde de kwaliteit van de wijn van
jaar tot jaar. Tijdens het gistingsproces worden vruchten-
suikers omgezet in alcohol. De wijn was wit van kleur, omdat
de schillen nauwelijks mee werden vergist. Tegenwoordig
kennen we naast witte ook rode en rosé wijn. Bij rode wijn
blijven de druivenschillen tijdens de het hele gistingsproces
aanwezig en bij rosé worden de schillen kort mee vergist.
Na de vergisting wordt de wijn gefilterd en opgeslagen. De
wijn wordt tegenwoordig zowel in houten vaten als in
roestvast stalen vaten opgeslagen. Tijdens de opslag, rijpt
de wijn nog na. Wijnbouw vindt tegenwoordig in heel veel
landen plaats en ook Nederland telt inmiddels zo’n twee-
honderd wijngaarden.
 
Bron:  www.stichtingdemeter.nl

Oude combine: foto Corine Schimmel Oogsten met de hand, foto: Corine Schimmel

Foto: Ulrik van der Laan Foto: Yvonne Zwikker
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Jeugd en natuur

Wat hoor ik daar ?
De luistervink

Foto: Riet te Woerd-Michelus

Foto: Riet te Woerd-Michelus

De kracht van de lessen van school-
gidsen zitten in het feit dat ze kinderen
nieuwsgierig maken naar wat er in hun
omgeving aanwezig is. Ze zijn in het
bos, in de weide of aan het water. De
gidsen hebben de omgeving vooraf
verkend. Ze weten wat er zoal te zien,
voelen, ruiken en horen is en stemmen
zich vervolgens af op de groep. Ze
bewegen mee met de kinderen. ‘Hé, er
zit een kikker, maar waarom zitten die
hier nou?’ Er zijn verschillende werk-
vormen en afhankelijk van de groep en
het moment zetten ze die in. De sei-
zoenen bepalen wat er zich zoal voor-
doet in de natuur. Uiteraard stemmen
de gidsen zich af op de leeftijd van de
kinderen. Een kind van twaalf heeft een
ander bewustzijn, een andere motoriek
dan een kind van zeven. Ook bepaalt
de leeftijd hoe kinderen in interactie
met elkaar zijn. Op bepaalde leeftijd
wedijveren kinderen, op een andere
leeftijd zitten kinderen nog vol fanta-
sieën.
 
Samenspel met de natuur
De gidsen hebben dan ook cursusda-
gen, waarbij de pedagogische begrip-
pen worden gekoppeld aan methodie-
ken en werkvormen, hoe je de verwon-
dering kunt bewerkstelligen bij kinde-
ren.

Wie zitten daar op het vinkentouw?
Wie gaan daar op pad? Zijn dat school-
gidsen van IVN Apeldoorn?
Luister… ik hoor ze vertellen dat ze zelf
net zo blij zijn als de kinderen, als het
lukt om de kinderen te laten ontdekken
hoe prachtig de natuur in elkaar zit. Dat
hun doel is bereikt als een kind zich
heeft verwonderd! Ze zijn zelf ook nog
elke keer verwonderd over wat de
natuur bij kinderen van de basisschool
teweeg brengt.
 
Vragen
Hoe zit een bloemetje in elkaar? Heeft
een bloem steeltjes? Of zijn dat voel-
sprietjes? En waar zijn die dan voor?
En wat is dit nou voor een beestje? En
heeft een tak ook bewoners? En wat
hoor en ruik je hier?
 
Hoe doen ze dat?
De gidsen vertellen dat het gaat om
intrinsieke motivatie bij kinderen. En
motivatie bewerkstellig je door einde-
loos vragen te stellen. Vragen om te
kijken, te voelen, te ruiken en te horen.
Het gaat erom dát, als de kinderen
buiten zijn, ze de vogels horen fluiten,
verbaasd zijn dat in elke boomtak wel
een torretje zit en dat ze dit kunnen en
willen laten zien, omdat ze het zelf zó
mooi vinden.

De gids is aanwezig en is tegelijk op
de achtergrond. Het kind staat cen-
traal, de gids is er om de verwondering
te stimuleren. De lessen doen ook een
appél op de creativiteit van henzelf
omdat niet zij, maar de kinderen in
samenspel met de natuur, bepalen wat
er zoal aan de orde komt.
Ik hoor hen tot slot zeggen: Dit vrijwil-
ligerswerk is zo leuk en zo spannend!
Natuur en kinderen: een prachtige
combinatie. 
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Projecten IVN-eXtra

Routes en Woudhuis
Hans Hogenbirk en Ten Gevers

De werkgroep Routes in oprichting is onderdeel van IVN-
eXtra. De werkgroep houdt zich niet alleen met routebe-
schrijvingen, maar ook met de (natuur en cultuur) informa-
tie die langs de route te zien is. We willen dat de routes
bijdragen aan het doel van IVN: mensen betrekken bij na-
tuur. Ze bevatten dus altijd een flinke hoeveelheid natuur-
informatie of prikkels om de natuur te beleven.
De werkgroep houdt zich bezig met:

Jan Hop is een van de nieuwe deelnemers aan deze
werkgroep. ‘Afgelopen winter had ik iets van, wat kan ik nu
eens gaan doen buiten mijn dagelijkse werkzaamheden als
terreinbeheerder bij Vitens voor de regio Flevoland en
Veluwe. Al 39 jaar ben ik verantwoordelijk voor het beheer
van de vele waterwinterreinen die Vitens in eigendom heeft.
Hierbij kom ik regelmatig in aanraking met het realiseren
van wandelroutes voor de Vitens wandelapp, waarin natuur
en water centraal staan. Na een oproep van IVN Apeldoorn
via de nieuwsbrieven heb ik me opgegeven voor een
aantal werkgroepen. Later kreeg ik een uitnodiging om deel
te nemen aan de werkgroep Routes.
 
Bij de eerste overleg had ik meteen al een warm gevoel
thuis te zijn in deze werkgroep. Privé wandel en fiets ik veel
dus dit past ook goed bij de doelstelling van de groep. Ik
hoop zo ook van uit mijn vakkennis een bijdrage te kunnen
leveren aan deze werkgroep.
 
Een tweede werkgroep die recent onder de IVN-eXtra vlag
is gestart is de werkgroep Woudhuis.
Inmiddels telt de werkgroep zo’n 10 leden die zich bezig
houden met:

Henk van de Ende, één van de leden, schrijft: ‘Toen ik in
Groenvoer las dat IVN Apeldoorn een werkgroep voor het
Woudhuis wilde gaan vormen leek mij dat een mooie gele-
genheid voor mij om concreet iets voor de natuur te doen
en wel vlak in de buurt waar ik woon. Ik ben al wel regel-
matig door het Woudhuis gelopen of gefietst en vond het
een mooi en aantrekkelijk natuurgebied. Ik raakte echt
verwonderd van het gebied toen ik met de Groencursus
daar de vogelexcursie deed. Er zijn zulke leuke paadjes
waarover je het gebied kan doorkruisen. Een aantal van die
paadjes maken ook deel uit van de wandelroute die recent
is geüpdatet.
Ik ben dit jaar begonnen met de Natuurgidsenopleiding en
mijn studiegebiedje ligt in het noordelijk deel van het
Woudhuis. 

 • Bestaande routes: checken en eventueel herzien.

 • Nieuwe routes: ontwikkelen, daar waar gewenst wordt.
Rekening houdend met interessante plaatsen, doelgroep,
soort route (bijvoorbeeld een route app) et, cetera.

 • Nieuwe routes 'in opdracht' of bijvoorbeeld deel uitma-
kend van andere projecten. Bijvoorbeeld Monumenten-
dagen, de Atlas van Apeldoorn et cetera.

Demo route app.

Foto: Monic Breed

Voor mij een extra reden om deel te gaan nemen om zo
meer kennis op te doen en betrokken te zijn bij het Woud-
huis. Ik denk dat er diverse mogelijkheden voor de werk-
groep zijn om de natuur en de natuurbeleving in het
Woudhuis te stimuleren. We hebben nu een aantal over-
leggen met de werkgroep gehad. Ik zie dat ieder vanuit zijn
eigen interesse een bijdrage kan leveren. Ook de afstem-
ming met de mensen van het Woldhuis werkt prima. Zij
hebben een mooie accommodatie voor verschillende acti-
viteiten. Dat biedt diverse mogelijkheden om leuke dingen
te organiseren’.

 • Activiteiten voor doelgroepen en/of eigen IVN leden in het
gebied Het Woudhuis. Deze hoeven niet direct een rela-
tie te hebben met Het Woldhuis.

 • Ondersteuning van activiteiten die door Het Woldhuis
worden geboden. Dit betreft bijvoorbeeld hulp bij de na-
tuurkampen, speciale activiteiten of bij het beheer.

 • Gezamenlijke activiteiten van IVN-Apeldoorn en Het
Woldhuis.
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Wist je dat

Bruinrot en witrot in hout 
Willy Lammers

Foto's: Yvonne Ziwkker

Wat is bruin- en witrot eigenlijk en wat is het verschil? Het
rotten van hout gebeurt doordat er organismen zijn die een
deel van dat hout als voedsel tot zich nemen, de stof afbre-
ken en opeten.
Hout bestaat uit 40-50% cellen van cellulose (celstof),
20-25% hemicellulose en 20-30% lignine (houtstof). Cellu-
lose is opgebouwd uit suikerachtige stoffen; het vormt lange
strengen die als vezels in de lengterichting van stam of tak
liggen. Cellulose is moeilijk afbreekbaar. Het menselijk li-
chaam kan het niet verteren. Herkauwers kunnen dit wel
dankzij de aanwezigheid van bepaalde enzymen in maag
en darm. Bepaalde schimmels of zwammen kunnen ook
cellulose afbreken.
Hemicellulose is opgebouwd uit andere suikerachtige
stoffen. Het is gemakkelijker verteerbaar. Houtrot begint
daardoor vaak met een aanval op de hemicellulose, ook
omdat daarin veel ‘vrije’ suikers voorkomen die aan het
aanvallende organisme meteen voedsel bieden.
Lignine heeft eigenschappen van een bindmiddel. Met
behulp van lignine worden de houtige cellulosevezels aan
elkaar verbonden in de dwarsrichting. De structuur van hout
is een beetje te vergelijken met gewapend beton. Cellulose
zorgt voor de treksterkte (wapening); lignine voor de
druksterkte (substantie, ‘beton’).
De verschillen in soorten rot worden veroorzaakt doordat
bepaalde schimmels wel/niet (hemi)cellulose of lignine af
kunnen breken.

Witrot
Witrot ontstaat door afbraak van vooral lignine, als ook
cellulose. Afhankelijk van schimmel, boomsoort en omstan-
digheden wordt de cellulose meer of minder snel afgebro-
ken. De structuur van het hout wordt vernietigd door het
ontbreken van lignine. Er ontstaat een weke, vezelige
structuur en meestal een bleke kleur. Het hout blijft eerst
nog buigzaam en er is nog treksterkte. In de latere stadia
wordt ook de cellulose afgebroken. Soms wordt de cellulo-
se al in een vroeg stadium afgebroken; dan ontstaat een
brosse structuur met variabele kleur.
Witrot komt vooral voor in hout van loofbomen. Bomen die
aangetast zijn door witrot zijn goed te herkennen, ook omdat
de boom probeert de aantasting te repareren door extra
hout aan te maken.
Voorbeelden van zwammen die witrot veroorzaken: platte 
 

tonderzwam, dikrandtonderzwam, reuzenzwam, zadel-
zwam, roodporiehoutzwam, oesterzwam, schubbige bun-
delzwam. 
 
Bruinrot
Bij bruinrot wordt de (hemi)cellulose afgebroken. De lignine
blijft achter. Het hout krijgt een kubusvormige brokkelige
structuur en kan niet meer buigen. Uiteindelijk kan het tot
poeder worden. De structuren in de lengterichting zijn weg.
Bruinrot in een boom is van buitenaf nauwelijks te herken-
nen, alleen de aanwezigheid van vruchtlichamen van
zwammen geeft een indicatie. Takken van de aangetaste
boom kunnen ogenschijnlijk spontaan afbreken.
Voorbeelden van zwammen die bruinrot veroorzaken:
echte honingzwam, zwavelzwam, doolhofzwam, berken-
zwam, gewoon elfenbankje, biefstukzwam, bittere kaas-
zwam.

Zachtrot
De kleur van bruinrot en witrot is variabel. Herkenning van
het soort rot geschiedt aan de hand van de houtstructuur,
niet aan de kleur!
Er kan nog een ander type houtrot onderscheiden worden,
zachtrot genoemd. Hierbij wordt de cellulose afgebroken
en de lignine later. Het hout wordt zacht en vertoont flinke
scheuren. Zwammen die dit kunnen veroorzaken: echte
honingzwam, reuzenzwam, korsthoutskoolzwam.
 
Bronnen: www.Wikipedia.nl; www.bomenwerk.com; www.
inverde.be

Verwonder je ook
Als je vraagt aan natuurgidsen die klaar zijn met de na-
tuurgidsenopleiding waar ze het meest van geleerd
hebben, noemen ze meestal het volgen van de natuur in
hun studiegebied. Het gaat hierbij absoluut niet om de
grootte van het gebied, om het landschap, maar om het
heel bewust volgen van en kijken naar de invloed van de
seizoenen op de vierkante meter. Je gaat inzien wat de
invloed van de seizoenen op de bodem en de planten is
en welke dieren daarbij horen. Heb je de cursus al jaren
geleden gevolgd. Doe het nog eens! Of kom je voorlopig
niet aan zo’n cursus toe, gun jezelf de verwondering. En
fotografeer! 
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Interactief

Onderzoeksgebied
Ten Gevers

Vanaf maart is de nieuwe NatuurGidsenOpleiding (NGO) van start gegaan. De naam is veranderd, sommige zaken
blijven hetzelfde. Zo is het waarnemen in het onderzoeksgebied (voorheen studiegebied) nog steeds een kenmerkend
onderdeel van de opleiding. Hierbij een collage van de onderzoeksgebieden van de cursisten. En: een onderzoeksgebied
is voor ons allemaal een inzichtgevende activiteit.
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Duurzaamheid

Poep je warm!
Janneke Brouwer

RWZI Apeldoorn, foto Ten Gevers

Schema Warmtenet Zuidbroek

Misschien een beetje banale titel, zo
op het eerste gezicht. Maar voor een
aantal Apeldoornse inwoners is dit de
dagelijkse realiteit. In de wijk Zuid-
broek zijn de huizen aangesloten op
stadswarmte. Dus geen eigen CV ketel
in huis maar een net van leidingen in
de hele wijk dat warm water van een
hele grote centrale CV ketel naar alle
huizen brengt. Dit warme water is
zowel voor het verwarmen van de
huizen als voor het warme tapwater
bedoeld.
Maar wat hebben toiletactiviteiten
hiermee te maken? Dat zit als volgt: de
warmte waarmee de huizen in Zuid-
broek worden verwarmd, wordt gege-
nereerd door gas dat uit het rioolwater
wordt gewonnen. Een erg vernuftig
maar vooral ook duurzaam systeem.
Rioolwater wordt gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en vervolgens ontwaterd. Het slib dat achterblijft
wordt vergist in een vergistingsinstallatie met als resultaat biogas. Dit gas wordt gebruikt in gasmotoren waarbij elektri-
citeit ontstaat maar ook warmte vrijkomt. Hiermee kan de zuiveringsinstallatie volledig in zijn eigen energiebehoefte
voorzien. De energie die overblijft wordt verkocht aan energiebedrijven (groene energie). De restwarmte wordt gebruikt
om water op te warmen tot 70 graden Celsius. Dit water gaat via een lang buizenstelsel naar Zuidbroek om daar de
huizen en het tapwater te verwarmen.
Ingenieus! Een prachtig voorbeeld van een initiatief dat ons dichter bij een wereld brengt waar afval niet bestaat. Afval
is de nieuwe grondstof. En het houdt niet op bij alleen maar warmte en energie. De ontwikkelingen op het gebied van
duurzame energie en het hergebruik van afval gaan razendsnel. OK, we zien er misschien nog niet heel veel van maar
er zijn volop kansrijke ideeën in omloop. Wist je bijvoorbeeld dat er uit ons afvalwater allerlei stoffen terug gewonnen
(kunnen) worden zoals fosfaat, cellulose en CO2? Fosfaat wordt gebruikt als grondstof voor kunstmest, cellulose (uit
toiletpapier) wordt toegepast om asfalt duurzamer te maken of als isolatiemateriaal in de bouw. CO2 kan weer in de
glastuinbouw gebruikt worden.

Daarnaast zijn er nog ‘futuristischere’
toepassingen in de maak zoals bio-
plastics en een product dat NEO-algi-
naat heet. Dit goedje kan water vast-
houden, maar ook afstoten. Je kunt er
papier en karton waterafstotend mee
maken en de uitspoeling van meststof-
fen in de landbouw mee verminderen.
Maar ook beton via betere uitharding
een langere levensduur geven.
Wie had dat vanmorgen op het toilet
gedacht. Dat je daar bezig was om
nieuwe grondstoffen te maken. En al
doende meehelpt om de wereld een
beetje duurzamer te krijgen. Fantas-
tisch! Daar krijg je het toch gewoon
warm van?!
 
 
Wil je meer weten over de duurzame
mogelijkheden van afvalwater dan is
de website van de energie en grond-
stoffenfabriek een aanrader:
www.efgf.nl.
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Natuur en gezondheid

Herfstdip en overvloed 
Annette Harlaar

Wat gebeurt er in de natuur?
In de herfst is de beweging terug naar de aarde. Van de
bomen en overblijvende planten trekt de sapstroom zich
terug in de wortels. Bladeren verkleuren in de prachtigste
tinten: rood, oranje, geel en bruin. Vruchten en zaden rijpen
en door herfststormen vallen bladeren en dode takken op
de grond. Een natuurlijke deken als bescherming voor de
planten.
In de herfst denk je ORANJE!!: pompoenen in allerlei vor-
men, de lampionnetjes van de Physalis, rozenbottels en
lijsterbessen die in royale trossen tot in de winter blijven
hangen.
De kastanje is de herfstboom bij uitstek. Een stoere boom,
met stevige stam en takken en bladeren als geopende
handen. Als je een kastanje in je hand hebt, blijf je je ver-
bazen over de prachtige bruine gloed: een echte ruwe
bolster, fluwelen pit. Gepofte kastanjes bevatten een stof
die werkt als een natuurlijk antibioticum, hoe handig in de
herfst!
 
Wat doet de herfst met je?
Na de vakantieperiode in de zomer moeten er weer veel
dingen gebeuren: werk hervatten, een cursus beginnen,
weer gaan sporten. Het vrijblijvende van de zomer is
voorbij. Terwijl de blaadjes vallen kun je zelf ook het gevoel
hebben terug te vallen. In de herfst wordt het leven letterlijk
en figuurlijk minder licht. Sommige mensen reageren sterk
op het afnemende daglicht, zij worden somber en kunnen
de dingen niet meer licht opnemen. Een herfstdip ligt op de
loer. Eet een appel, de natuurlijke suikers geven je energie,
en de pectine absorbeert gifstoffen. Een geraspte appel is
vaak het eerste wat je kunt verdragen na een buikgriep. Ga
naar buiten, uitwaaien of een rondje rennen zodat je lichaam
endorfines gaat aanmaken waardoor je je weer fijner gaat
voelen.

 
Voeding
De natuur is overvloedig in de herfst. Noten, zaden, pitten,
paddestoelen, pompoenen en fruit. Denk aan walnoten,
hazelnoten, zonnebloemzaden, zij zitten vol gezonde vet-
ten die je lichaam energie geven om warm te blijven. Denk
aan appels en peren, lokaal geteeld en vitaminerijk. Het
aardige is ook nog dat deze laatste oogst van het jaar veel
producten bevat die goed te bewaren zijn. Hierdoor hebben
we nog tot diep in de winter voeding die ons energiek en
gezond houdt en voldoende weerstand geeft om door de
koude, korte dagen van de winter te komen. Rozenbottels
bevatten veel vitamine A en C. Ook hebben ze effect bij
reumatische aandoeningen, die vaak in de herfst weer de
kop op steken.
 
Bron: Patricia Wessels: Leven met de seizoenen

Foto: Yvonne Zwikker

Foto: Janneke Niessen

Foto: Yvonne Zwikker

De seizoenen hebben een enorme invloed op ons leven, in ieder seizoen voelen we ons weer anders. Elk seizoen heeft
zijn kwaliteiten en kracht en biedt ons de planten die we nodig hebben. De herfst staat symbool voor overgang, terug-
trekken en krachten verzamelen.
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IVN staat, zoals een ieder weet, voor Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. De term duurzaamheid is er
later bijgekomen maar als sinds de oprichting van het IVN in 1960 draait het om natuureducatie. Natuurgidsen werden
toen al opgeleid om publiek middels excursies te betrekken bij de natuur. Vanaf het begin organiseerden IVN-afde-
lingen voor- en najaarswandelingen, voor een ieder die belangstelling had. Deze excursies waren in het algemeen
een doorslaand succes: vele duizenden mensen werden bereikt.

Publieksexcursies IVN Apeldoorn: kloppend hart, of…? 
Janneke Brouwer, coördinator Publieksexcursies

Interview

Inmiddels zijn we bijna 60 jaar verder en nog steeds heeft
het IVN excursies als een van haar kernactiviteiten. Zo ook
IVN Apeldoorn. Met veel plezier en veel trots organiseren
we jaarlijks zo’n 25 tot 30 publieksexcursies. Dit alles is te
danken aan de inzet van organisatoren van de publieksex-
cursies en de natuurgidsen.
De organisatoren zijn de motor achter de excursies. Zij
bedenken het thema van de excursie, maken en beschrijven
de routes, verzamelen interessante informatie over wat er
te zien is en zorgen voor de organisatie van het geheel. De
natuurgidsen, even onmisbaar, brengen de kennis en liefde
voor de natuur over op de deelnemers.
Maar tijden veranderen en ook IVN Apeldoorn kan daar niet
onderuit. We zijn niet meer de enige die excursies in de
natuur organiseert. Natuurmonumenten, Geldersch Land-
schap en Kastelen, de Hoge Veluwe en Staatbosbeheer
hebben allemaal hun eigen programma. Aan alle kanten
worden mensen gelokt met kreten over safari’s, struintoch-
ten, excursies met kano’s of huifkarren en zelfs een excur-
sie met een natuurdetective! Verzin het maar en het is er.
Of het nu komt door dit enorme aanbod aan excursies of
door iets anders, wij, de werkgroep Publieksexcursies,
merken dat de belangstelling voor onze excursies minder
wordt. Het komt regelmatig voor dat een aantal gidsen naar
huis gaat omdat er te weinig deelnemers zijn om alle gidsen
in te zetten. Niet leuk!
We zitten dus met een dilemma. Er gaan stemmen op om
de excursies af te schaffen. Het kost veel moeite en levert
weinig op, vinden sommigen. Ten dode opgeschreven...
Maar er zijn ook IVN’ers die vinden dat ook een excursie

met weinig deelnemers een succes is, zo lang je de deel-
nemers maar een mooie en inspirerende excursie hebt
gegeven. En er zijn mensen die denken dat we misschien
toe moeten naar een (gedeeltelijk) andere aanpak van de
excursies. Activiteiten organiseren die andere doelgroepen
aantrekken of op een andere manier. Of op een andere
manier organiseren.
Kortom, de werkgroep Publieksexcursies staat op een ze-
vensprong. Welke kant nu op te gaan? Heb jij hierover
ideeën en wil je meedenken en meedoen, dan ben je van
harte welkom bij de werkgroep. Ook IVN’ers die een keer
een (bestaande of nieuwe) excursie willen voorbereiden en
organiseren zijn welkom! Meld je bij mij en kijk een keer
mee. Dat kan via excursies@ivn-apeldoorn.nl.

Excursie Wilhelminadal Achterpark Het Loo, foto: Willem Kuijpers

Affiches 1966 en 1967 met aankondiging voorjaarswandeling IVN en foto van een publieksexcursie in het Amsterdamse bos (1963).
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Verenigingsnieuws

Van het bestuur
Hét IVN, bestaat dat wel? Als wij het
hebben over IVN, bedoelen we eigen-
lijk de IVN afdeling Apeldoorn. Maar
IVN bestaat uit maar liefst 169 afdelin-
gen. In die 169 afdelingen worden
talloze activiteiten georganiseerd door
bevlogen vrijwilligers elk met een eigen
bestuur. Elke afdeling heeft eigen sta-
tuten, is autonoom en kan vrij beslis-
sen, maar maakt deel uit van de lan-
delijke vereniging IVN.
Het bestuur van IVN Apeldoorn pro-
beert zo goed en zo kwaad als het kan
de vereniging te besturen vanuit de
input die jullie ons geven. De wensen,
de meningen en de kritiek van onze
eigen IVN’ers worden besproken en
afgewogen. Dit resulteert in beleid,
aankopen, projecten, afspraken, enzo-
voort. Uiteraard deels in toom gehou-
den door onze penningmeester...
Maar we zijn niet alleen op de wereld
en onze autonomie is niet oneindig.
Want we zijn onderdeel van de lande-
lijke vereniging IVN. En dat betekent,
dat we ook te maken hebben met af-
spraken die door de landelijke vereni-
ging zijn gemaakt. Het Landelijke Be-
stuur van de vereniging samen met de
Landelijke Raad (het ‘parlement’ van
de vereniging) maakt beleid, zet de
koers uit en neemt besluiten. Dat komt
niet altijd overeen met wat wij in Apel-
doorn belangrijk vinden, maar we
moeten er wel rekening mee houden.
Voor diegenen die het niet weten:
Naast de landelijke Vereniging IVN is
er ook de Stichting IVN, de beroeps-
krachten. Uiteraard wordt er veel sa-
mengewerkt.
Een voorbeeld. Het IVN logo zoals we
dat vandaag de dag kennen, de gesti-
leerde lelie, stamt uit 2012. 

Deze is dus nog niet zo heel oud. Maar
IVN wil meer zichtbaar en herkenbaar
zijn en vindt het tijd voor een nieuw
logo, waarin het woord ‘natuureduca-
tie’ voorkomt. Naar onze bescheiden

mening niet nodig en onwenselijk.
Want dat betekent heel veel aanpas-
singen aan materialen, website, druk-
werk et cetera wat voor extra kosten
en veel werk zorgt. Natuurlijk hebben
de afdelingen daar ook wat over te
zeggen. Maar in dit geval is de Lande-
lijke Raad akkoord gegaan met de
aanpassing. Overigens blijft de pay-off
Beleef de natuur en het logo met de
lelie bestaan als ondersteunend beeld-
merk. Dus niet alles hoeft direct ver-
vangen te worden.

De vereniging IVN denkt ook na over
de toekomst van het IVN. De meerja-
renvisie IVN 2021 is net uitgebracht.
Een mooie en ambitieuze visie waar
veel tijd en denkwerk van een heleboel
IVN’ers in zit (te downloaden van www.
ivn.nl). Hiervan staan sommige ambi-
ties erg dichtbij de activiteiten, waar wij
als IVN Apeldoorn ook mee bezig zijn
zoals de scharrelkidsactiviteiten en de
natuurbeleving en -educatie in de
buurt. Maar er staan ook thema’s in
waar Apeldoorn zich (nog) niet mee
bezig houdt. Zo spreekt de visie over:
‘IVN streeft naar een Groene Revolu-
tie, waarin de mensen de natuur gaan
gebruiken om gezond te blijven’. Tja,
mooie ambitie maar wat kunnen wij
ermee? Hoewel… wij hebben natuur-
lijk een werkgroep Natuur in de Zorg.

Nieuwe publicaties

Dit zijn voorbeelden van waar wij als
bestuur mee te maken krijgen vanuit
IVN landelijk. Hiermee gaan wij aan de
slag en bedenken vooral hoe het lan-
delijke past in het Apeldoornse. En ook
hier horen we graag jullie mening over.
Dus lees of hoor je wat over landelijke
IVN-ontwikkelingen waarover je wat
kwijt wilt, mail het aan het bestuur of
bespreek het in de coördinatorenbij-
eenkomst of in de jaarvergadering.

IVN Apeldoorn heeft drie nieuwe (gra-
tis) wandelroutes gepubliceerd op
www.ivn-apeldoorn.nl.

Landgoed Woudhuis
Landgoed Het Woudhuis is gelegen in
het overgangsgebied tussen Veluwe
en IJsselvallei. Het ligt ten oosten van
Apeldoorn en is ongeveer 225 ha. Het
landgoed heeft naast een natuurhisto-
risch ook een belangrijk cultuurhisto-
risch verleden. De wandeling van 4 km
wordt gemarkeerd door paaltjes met
een blauwe kop.
 
Koppelsprengen, Bakenberg en
Salamandergat.
Deze wandelroute ten zuiden van Ug-
chelen is ongeveer 6 km.
 
Het Leesten en Bakenberg
Deze wandeling van ongeveer 6 km
gaat door bos en heide, en langs een
ven in glooiend terrein. Het gebied ten
zuiden van Ugchelen is eigendom van
Staatsbosbeheer. Tijdens deze tocht
maak je een klimmetje naar de Baken-
berg. Deze flinke heuvel van ongeveer
60 m hoogte is onderdeel van de
stuwwal van de Veluwe, gevormd in de
voorlaatste ijstijd. 
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Quiz

Foto 2 Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6

Foto 1

Op straat spelen is niet vanzelfsprekend meer vanwege het verkeer, geparkeerde auto’s en de digitale verlokkingen. Als
reactie daarop en omdat buitenspelen heel belangrijk voor de ontwikkeling van ieder kind is, verschijnen er natuurlijke
speelplekken. De wipkippen maken plaats voor torens, kastelen, boomstammen, stapstenen en kruip-door-sluip-door--
elementen. Weet jij waar deze openbare speelplekken te vinden zijn in ons actiegebied Apeldoorn, Epe en Voorst?

Foto 1

Foto's 1 t/m 5:  Yvonne Zwikker, foto 6: Ten Gevers

In 't vizier

Succesvolle slechtvalken in Zuidbroek
Yvonne Zwikker

In navolging van veel andere steden
heeft zich in Apeldoorn een paar
slechtvalken gevestigd. Op het hoge
HNK gebouw in de wijk Zuidbroek, ook
wel bekend onder de naam Latour,
heeft in het najaar van 2015 een paar-
tje slechtvalken het terrein verkend. In

februari 2016 is op de bovenste verdie-
ping een nestkast geplaatst door de
projectgroep Slechtvalk HNK Apel-
doorn, die direct in gebruik werd geno-
men.
De slechtvalk is een grote valk, die
door het behalen van een snelheid van
meer dan 200 km bij de achtervolging
al eeuwen veel indruk maakt op de
mens. Ze waren – net als de buizerd
en de havik - bijna uitgestorven door
vervolging en het gebruik van pestici-
den. De slechtvalk staat op de Rode
Lijst, maar dankzij het plaatsen van
nestkasten op hoge gebouwen is er
weer sprake van een stijgende lijn. Dit
jaar zijn ruim 150 nesten in Nederland
gemeld.
De drie jongen die dit jaar in Zuidbroek

Foto: Peter Lindeboom

opgroeiden zijn door de werkgroep
Slechtvalk Nederland geringd. Door
het aflezen van de ringen weten we dat
het vrouwtje in mei 2015 als nestjong
is geringd op de zendmast van Mierlo
en dat het mannetje in mei 2014 als
nestjong is geringd op de elektriciteits-
centrale van Bergum (Friesland). Het
is mooi dat deze combinatie nu al tot
een succesvol broedsel heeft geleid.
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Dood hout leeft voor IVN leden
Zaterdag 9 september laat Anton Dek-
ker de bomenspecialist van de ge-
meente Apeldoorn – op verzoek van
het cursusteam van de Bomencursus-
zien dat dood hout leeft. Op stervende
en dode bomen is een wereld aan or-
ganismen te ontdekken. In het bosre-
servaat met veel beuken die aftakelen,
zijn alle stadia van de kringloop te zien
Aanvang 9.30 uur. De wandeling duurt
2 uur. Deze excursie is alleen voor IVN-
leden (maximaal 25).
Opgave via:
bomenexcursie@ivn-apeldoorn.nl. Na
opgave krijg je de carpoolplek te
horen. 

Foto: Yvonne Zwikker

Werkgroepenpresentatie
Woensdag 13 september presenteren
de werkgroepen zich aan de cursisten
van de natuurgidsenopleiding. Na een
rondje speeddating geven de cursisten
zich op bij de coördinator om te komen
kennismaken tijdens een bijeenkomst
van de werkgroep of om een wandeling
mee voor te lopen (de zogenaamde
(snuffel)stage: een van de opdrachten
voor de NGO).
(Nieuwe) leden en vrienden zijn ook
van harte welkom. Wil je kennismaken
met de werkgroepen om eens te bekij-
ken waar je al of niet actief kan wor-
den? Geef je wel even op via:
ngo@ivn-apeldoorn.nl.
 

Mailadres doorgeven
Ontvang je maandelijks geen IVN/-
KNNV Nieuwsbrief in je mailbox? Mo-
gelijk wordt hij in de spam map afgele-
verd. Of is je mailadres niet meer ac-
tueel. Informeer de IVN ledenadmini-
stratie over je (nieuwe) mailadres.
 
Digitale Nieuwsbrief
Doordat de spam instellingen van
gmail en kpnmail (incl hetnet) zijn ge-
wijzigd kunnen mails van @ivn-apel-
doorn.nl (bijvoorbeeld nieuws@ivn-a-
peldoorn.nl en de IVN/KNNV nieuws-
brief) in de spam map van je mailbox
terecht komen.
Je kunt dit aanpassen door naar de
mailbox van je mailprovider te gaan
(dus gmail of kpnmail). Open de spam
map en kies een mail van @ivn-apel-
doorn.nl. Bij de instellingen geef je aan
dat dit soort mail geen spam is. Je kunt
de nieuwsbrief ook via de IVN website
lezen (zie www.ivn-apeldoorn.nl onder
menu publicaties).
 
IVN Archief
Het IVN archief begint aardig gevuld te
raken. Er staat inmiddels informatie op
over excursies, cursussen, routes en
al behoorlijk wat foto's.
Het Digitaal Archief van IVN Apeldoorn
is alleen bestemd voor leden van IVN
Apeldoorn die actief werkzaam zijn in
een werkgroep en informatie nodig
hebben voor de diverse activiteiten van
IVN Apeldoorn. Deze informatie mag
niet voor andere dan IVN doeleinden
worden gebruikt.
Om in te loggen is een account nodig.
Dit kun je aanvragen via archief@ivn-
apeldoorn.nl. Inloggen kan via
http://archief.ivn-apeldoorn.nl/ of,  han-
diger, via www.ivn-apeldoorn.nl onder
het menu 'voor leden'.

Bomenroute Zuiderpark als
examenopdracht
Een vierdejaars student van de Helico-
nopleiding heeft voor IVN Apeldoorn
een bomenroute in het Zuiderpark
opgezet als eindexamenopdracht.
Helicon (aan de Loolaan) verzorgt
actieve MBO-opleidingen op het ge-
bied van Natuur, Recreatie, Dier en
Voeding.
Het werkstuk bestaat uit de geschiede-
nis van het park en een beknopte be-
schrijving van ruim twintig boomsoor-
ten. Ook de sprengen in het zuiden van
het park krijgen aandacht.
Tijdens de presentatie van het eindpro-
ject in juni konden een aantal natuur-

gidsen aanvullende wensen inbren-
gen. De werkgroep Routes werkt het
project uit en geeft het een IVN-jas: een
mooie basis voor IVN-activiteiten in het
park.

Antwoorden quiz:
1. Twello: Stinzelaan
2. Apeldoorn: Berg en Bos Speelweide
3. Apeldoorn: Speelplein
    Mheenschool, Tormentilstraat
4. Apeldoorn: Matenpark
5. Apeldoorn: Zuiderpark
6. Epe: Klaarbeek

Foto: Hans Hogenbirk

Open Monumentendag

Apeldoorn, Epe, Voorst
www.openmonumentendag.nl
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   Op pad met IVN Apeldoorn
     zaterdag 2 september      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 16 september      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 17 september      Wandeling Beekbergerwoud      aanvang 14 uur
     zondag 24 september      Berg en Bos: Speuren naar

     paddenstoelen
     start van 11 - 16uur

     donderdag 28
     september

     Wandeling: Stadsnatuur
     Mheenpark

     aanvang 9.30 uur

     zondag 1 oktober      Wandeling: Reeënberg      aanvang 14 uur
     zaterdag 14 oktober      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     donderdag 19 oktober      Wandeling: Samenhang in de

     natuur
     aanvang 10 uur

     zaterdag 4 november      Natuurwerkdag Berg en Bos      van 10 - 15 uur
     zaterdag 18 november      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 19 november      Wandeling: Herfst in de 

     Loenermark
     aanvang 14 uur

   Actuele informatie: www.ivn-apeldoorn

   Cursussen
     Groencursus
     Data cursusavonden:  woensdag 6 en 20 september, 4 en 18 oktober,
     1 november van 19.30 tot 22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster.
     Data (wandel en fiets)excursies:  zaterdag 9 en 23 september, 7 en 21 oktober,
     11 november van 10.00 tot 12.30 uur in de omgeving van Apeldoorn.

     Landschappencursus
     Data cursusavonden: dinsdag 12 en 26 september, 10 en 24 oktober
     van 19.30 tot 22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster.
     Data (wandel, fiets en auto)excursies: zaterdag 16 en 30 september, 
     14 en 28 oktober van 10 tot 12.30 uur in de omgeving van Apeldoorn.

     Cursus samenhang in de natuur
     Data cursusavonden: maandag 2, 9, 23 en 30 oktober, 6 en 13 november 
     van 19.30 tot 22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster.
     Data excursies: zaterdag 4 en 18 november van 9.30 tot 12.30 uur
     in de omgeving van Apeldoorn.

     Cursus winterwatervogels 
     Datum cursusavond: woensdag 15 november
     van 19.30 tot 22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster.
     Datum excursie IJssel: zaterdag 18 november van 8.00 tot 14.00 uur. 

   Ledenactiviteit
     zaterdag
     9 september 

    Excursie: Dood hout leeft      aanvang 9.30 uur opgave:    
     bomenexcursie@ivn-apeldoorn.nl

     donderdag 
     23 november

    Ledenvergadering      aanvang 19.30 uur 


