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De volgende activiteiten zitten er aan te komen.

Kinderactiviteit Speuren naar sporen
Zaterdag 18 februari van 10-00 -12.00 uur gaan de 010 Scharrelkids, in de leeftijd van 7 tot en
met 12 jaar, speuren naar sporen. Voor Rotterdam-Zuid, waar we gaan speuren op het eiland
van Brienenoord (Hoendiep), kan er ingeschreven worden bij Ketura (ivn@ketura.nl). Bij
Evelien (ivn@fijter.nl) kan er ingeschreven worden voor Rotterdam-Noord en daar gaan we
sporen zoeken in het Schiebroekse park (startpunt: Abeelweg hoek Kastanjesingel). Gratis
inschrijven is mogelijk tot 17 februari. Er kunnen per locatie max. 15 kinderen meedoen.

Overwinterende vogels.
Zaterdag 11 februari 10.00 - 13.00 uur
In Hitland vinden we veel open water: sloten en watergangen, plassen en natuurlijk de Hollandse IJssel. We maken een rondwandeling van zo'n 7 km om te kijken welke overwinterende vogels we daar kunnen zien, op de weilanden en het water. Dus trek uw warme kleding en laarzen of stevige wandelschoenen aan en vergeet niet uw verrekijker mee te nemen.
Startpunt: Het parkeerterrein bij golfbaan Hitland, Blaardorpseweg 1, 2983LA te Nieuwerkerk aan de IJssel. Met het OV te bereiken met metrolijn C eindhalte De Terp (fiets kan mee);
vandaar is het 20 minuten lopen/5 minuten fietsen. En met stadsbus lijn 31, halte Schermerhoek; vandaar is het 20 minuten lopen.
Meer informatie bij: Marlies Butter, Liesbeth den Haan 06-47046122

Dier en plant in de winter.
Zondag 19 februari van 14.00 - 16.00 uur
In het Schiebroekse Park wordt een beheer gevoerd gericht op het meer natuurlijk maken
van het gebied. Er lopen Schotse Hooglanders die de begroeiing laag houden in het nattere,
noordwestelijke deel. We gaan kijken hoe dier en plant de winter doorkomen.
Startpunt: hoek Kastanjesingel en Abeelweg, bij de bushalte van buslijn 174 en 5 min. lopen
vanaf de tramhalte "Larikslaan" van lijn 25.
Meer informatie bij: Liesbeth den Haan 06-47046122 of Catolien Vermeulen 06-10669745

Wandeling Veenweideroute +/- 9 km.
Alleen voor leden en donateurs
Zaterdag 25 februari start 10.30 uur
Startpunt: Metrohalte Binnenhof (eindpunt)
Meer informatie bij: Hanny Bleij tel. 010-2281155 of Lenie Lelie 06-44593991
Mail: lenielelie@outlook.com
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Stadsherder komt naar ledenvergadering.
Het zal de meeste van u wel zijn opgevallen, dat de schaapskudde van stadsherder Martin
Oosthoek op steeds meer plekken in en om Rotterdam loopt te grazen. Zij geven kleur aan
onze stad en zijn inmiddels een begrip geworden. Zo zijn ze onder andere te zien in de
Broekpolder, het Schiebroekse park, het Kralingse bos, Polder de Esch, de Vlietlanden en
vele andere soms ook kleine gebieden.

De bekendheid van Martin Oosthoek, zijn verhaal en zijn schaapskudde was reden voor het
bestuur om hem eens uit te nodigen op onze ledenvergadering op zaterdag 18 maart. Voorafgaand aan de ledenvergadering zal hij ons op boeiende wijze gaan vertellen over zichzelf,
zijn kudde, het nut van begrazing en zijn belevenissen met de kudde. Dat hij dat goed kan
heeft hij al bewezen bij bevriende natuurverenigingen.
De ledenvergadering is op zaterdag 18 maart en vindt plaats in Kinderboerderij De Wilgenhof aan de Ringdijk 76 in Rotterdam-Schiebroek. We starten om 14.00 uur met de lezing van
1 ½ uur van Martin Oosthoek. Tijdens de lezing is er een korte pauze om de dorst te lessen.
Aansluitend aan de lezing wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Meer informatie
volgt nog in een rondschrijven via de post.
Noteer datum en tijd alvast in uw agenda. U komt toch ook ?

Over M.A. Oosthoek Landschapsbeheer.
In 2007 is Martin Oosthoek, met een trekkende kudde, gestart met begrazingswerk in het
Balijbos te Zoetermeer. Sinds die tijd heeft hij meerdere opdrachtgevers weten te interesseren. Een rondtrekkende kudde komt niet vaak voor in ons land.
Zijn kudde graast deels gehoed en deels in een gemakkelijk verplaatsbare afzetting.
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Het natuurbeeld dat men verwacht in een gebied, kan mede worden bepaald door de manier
van aansturing van een schaapskudde. Al naar gelang de behoefte aan intensiteit van het
beheer van een terrein kan een kudde 2 tot 4 keer per jaar op bezoek komen. Door inlassing
van rustperiodes in de begrazing ontstaat er genoeg tijd voor bloei en zaadzetting van planten.
Waar schapen opschot van bomen en bossages mee begrazen wordt snoeiwerk voor een deel
overbodig. Verruiging kan zodanig onder controle worden gebracht dat er in de winter toch
nog een ideale overwinteringsplek voor tal van vlinders en insecten blijven.
De afgelopen weken zijn er meer dan 1200 lammetjes geboren. Zaterdag 4 februari kon iedereen op kraambezoek tijdens de lammetjesdag op de boerderij aan de Oude Bovendijk 287
bij de Ackerdijkse Plassen. Kinderen konden niet alleen de lammetjes bekijken, aaien en
knuffelen, maar ook wol spinnen, klimmen en klauteren in een strokasteel. Verder was er
een demonstratie wol spinnen, schapen scheren en schapen drijven met bordercollies.
Martin is een multifunctionele herder en wil in de toekomst in het Rotterdamse recreatiegebied Schieveen een educatieve schapenboerderij starten, waar grote groepen geïnteresseerden terechtkunnen. „Schapen hebben de toekomst.” aldus onze stadsherder.

Spring in ’t veld- Groen doet goed festival

Met Groen doet goed maken alle kinderen in Zuid-Holland kennis met de natuur in hun
omgeving. Een flinke klus, waar heel veel mensen aan meewerken en meedenken. Voor al
deze mensen- bestuurders, vrijwilligers, ambtenaren, ondernemers, noem maar oporganiseert Groen doet goed op donderdag 23 maart het Groen doet goed festival ‘Spring in
’t veld’!
Kom ook, en laat je inspireren door workshops, sprekers, muziek, een festivalmarkt en door
alle andere mensen die zich inzetten voor de missie van Groen doet goed.
Aanmelden kan al, het programma volgt later:

Aanmelden
Praktische gegevens:
Datum: 23 maart 2017 Tijd: 12.00 - 17.00
Locatie: Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2, Leiderdorp
Kosten: gratis
Meer informatie over het volledige programma volgt binnenkort.
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Trakteer een school op een buitenles!
Zet 'm vast in je agenda: dinsdag 11 april 2017 is Nationale Buitenlesdag! Op Buitenlesdag
krijgen kinderen in heel Nederland buiten les. Dat is goed voor de leerprestaties van kinderen en het is nog leuk ook!
Uit recent onderzoek blijkt dat zowel leerkrachten als leerlingen vaker buiten les willen. Ken
je een school(klas) in je omgeving die een Buitenlesdag verdient? Of heb je een scholennetwerk? Doe mee aan Nationale Buitenlesdag! Je kunt al meedoen door minimaal één les aan
één klas buiten te geven. Als je meedoet ontvang je van Jantje Beton en IVN een Buitenlesbundel, vol met uitgewerkte lessen en lesideeën.
Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Laat het weten via:
https://ivn.nl/interessebuitenlesdag

IVN Webwinkel
Zoals iedereen weet hebben we sinds maart 2016 een heuse IVN webwinkel. Daarin worden
verschillende natuurproducten gericht op educatie, recreatie en onderzoek verkocht. Daarnaast zijn in de webwinkel ook de IVN materialen te bestellen zoals promotieartikelen, IVN
zoekkaarten en kleding.
https://winkel.ivn.nl/ivn-materiaal/
Speciaal voor de beroepskrachten, afdelingen en leden zijn er kortingscodes van 10% waar,
naar is gebleken, nog niet iedereen van op de hoogte is. Hierbij de kortingscodes:
Provincies: IVN-PRO-1203
Afdelingen: IVN-AFD-1201
Leden: IVN-LID-1202
Kortom, mocht je op zoek zijn naar natuurproducten: koop ze in de IVN webwinkel!
https://winkel.ivn.nl/

ER Groeit
Hongerig naar inspiratie en kennis over stadslandbouw? Of je nu een doorgewinterde agrariër of startende balkontuinier bent; dit is iets voor jou.
Op zaterdag 18 februari 2017 organiseert Eetbaar Rotterdam de vijfde editie van
stadslandbouw-festival ERGroeit.
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Bij ERGroeit kies je uit meer dan
twintig workshops.
Voor maar €20,00 doe je mee met 3
workshops naar keuze, bezoek je de
infomarkt en krijg je een heerlijke
lokale lunch.
De kaartverkoop is gestart!
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