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IVN Afdeling Rotterdam en omstreken
De volgende activiteiten zitten er aan te komen.

Sneeuwklokjesexcursie in het park van het Huys ten Donck
Zaterdag 25 februari start 10.00 uur.
Deze excursie wordt georganiseerd door Aart van Dragt van Natuurvereniging IJsselmonde.
Aanmelden via: excursies@natuurvereniging-ijsselmonde.nl.
Indien niet in bezit van een wandelkaart zijn de kosten € 1.
Start om 10.00 uur vanaf de ingang van Huis ten Donck aan de Benedenrijweg 461 te Ridderkerk. Te bereiken met buslijn 144 (vanaf Zuidplein) halte Huys ten Donck

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

Scharrelkids: Geocachen in de natuur.
Zaterdag 18 maart start 10.00 uur
Aan de hand van GPS gaan we op zoek naar schatten in de natuur. Via een speurtocht langs
verschillende punten moeten we op zoek naar de uiteindelijk schat. Leeftijd: 10-13 jaar.
Deze activiteit wordt aangeboden op een locatie in Rotterdam-Noord en Rotterdam-Zuid.
Voor opgeven of meer informatie kunt u voor Rotterdam-Noord contact opnemen met
Evelien Fijter via ivn@fijter.nl. Voor Rotterdam-Zuid is Ketura Haveman de contactpersoon,
ivn@ketura.nl

Wandeling Bieslandse Bos +/- 10 km.
Alleen voor leden en donateurs
Zaterdag 18 maart start 10.00 uur
Startpunt: Metrohalte Pijnacker Centrum.
Dit is bereikbaar met Metro E, richting Den Haag
Meer informatie bij: Hanny Bleij tel. 010-2281155 of Lenie Lelie 06-44593991
Mail: lenielelie@outlook.com

De natuur in het bos ontwaakt.
Zaterdag 25 maart 10.00 - 12.00 uur
De natuur in het Schollebos ontwaakt en maakt zich op voor een nieuwe lente. Zijn de eerste
zangvogels al terug in ons land en staat het klein hoefblad al in bloei? U gaat het zien met uw
gidsen.
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Startpunt: hoek Kanaalweg/Bermweg in Capelle a/d IJsel. Bereikbaar vanaf metrohalte Capelle centrum daarna 15 minuten lopen of met bus 31 vertrek vanaf Station Alexander uitstappen bij halte Kanaalweg.
Meer informatie bij: Ben Huber 06-15909161 of Paul Winckers 010-4201750

Winterspelen aan de Rotte
Het leukste en spannendste Natuurfestival
van heel Rotterdam “De Winterspelen” zijn
speciaal voor kinderen en hun ouders die
nog niets te doen hebben in de voorjaarsvakantie. Je eigen pijl&boog maken, maïs poffen en dwalen in het strolabyrint. Of mee op
een mosexcursie over het oudste deel van de
begraafplaats. Of laat je mee trekken door
een pijlsnelle huskykar? Misschien vriest het
wel, dan is er een glijbaan bij de
koek&zopie.
Kijk voor meer informatie en inschrijven voor de spelen op 1 en 5 maart op:
http://www.destaduit.nl/rubriek/winterspelen_aan_de_rotte/

Natuuravonturen op het Eiland van Brienenoord
Wist je dat er een schateiland ligt in Rotterdam? Nee, dat is geen grap, kom het zelf maar
ontdekken! Middenin de drukke vaarroute van de Nieuwe Maas en pal onder de Van Brienenoordbruggen ligt dat eiland. Je kunt er goed merken dat de rivier in open verbinding
staat met de zee. Het is er twee keer per dag eb en vloed. En dat levert bijzondere natuur op.
Zo’n getijdenrivier in de Delta biedt heel veel kansen voor trekvissen en andere dieren. Wat
dacht je van de meterslange steur! Deze vis leeft op zee, maar legt eitjes in grindbeddingen
van rivieren verder landinwaarts. Die zwemt soms langs het eiland! Durf jij nog met je voeten in het water? Behalve de invloed van het getij is er nog veel meer te zien en te doen. Er is
een ruige wildernis te ontdekken die wordt onderhouden door een kleine kudde Schotse
Hooglanders. Zij snoeien het gebied op zo’n manier dat er veel afwisseling ontstaat. Met
hun horens zien ze er woest uit, maar dat zijn ze niet. Toch moet je op gepaste afstand van ze
blijven.
Wil je op ontdekkingstocht op dit spannende eiland vol verrassingen? Ga dan mee op struintocht en voel je even als een ontdekkingsreiziger. Dat is dus geen tocht over aangelegde
paadjes. Nee, we kiezen onze eigen route en zien wel waar we uitkomen! Durf jij het aan? Je
mag ook je vader, moeder of een andere volwassene meenemen. Dan kunnen zij ook laten
zien hoe stoer ze zijn.
HOE BEREID JE JE VOOR OP DIT AVONTUUR?
Struinen op het eiland van Brienenoord, middenin Getijdenpark Rotterdam, doe je niet zonder goede voorbereiding. Je trekt kleding aan die tegen een stootje kan en vies mag worden.
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Een lange broek en hoge sokken beschermt je tegen scherpe dingen zoals doorns. Met laarzen kun je makkelijk door de modder en dichte schoenen beschermen je voeten. Natuurlijk
zorg je er ook voor dat je iets te eten en te drinken bij je hebt.
VOOR WIE
Stoere jongen en meisjes vanaf 7 jaar en hun ouders. Maximaal aantal deelnemers is 15 kinderen.
ROUTEBESCHRIJVING
Bereikbaar met tram 23, halte Noorderhelling. Vanaf de halte is het ongeveer 4 minuten lopen.
Parkeren: ter hoogte van Hoendiep 24 3077 AX Rotterdam
EXTRA INFORMATIE
Meer weten over het Eiland van Brienoord en getijdenatuur in Rotterdam en de Delta? Bezoek dan deze pagina.

Datum: vrijdag 03 maart 2017 - 12:30 tot 14:30
Inschrijven
Schrijf je in voor Natuuravonturen op het Eiland van Brienenoord

Locatie
Eiland van Brienenoord, Brug Zuiddiepje, 3077 Rotterdam
Routebeschrijving

Excursie Schiebroekse Park. 19 februari 2017
Tekst en foto ’s Piet Mulder
We staan stil bij een aantal watercypressen. Dit zijn naaldverliezende naaldbomen. Ze hebben kleine geschubde vruchtjes, een soort mini-dennenappeltjes. Op een berk zit een zwam,
een echte berkendoder. Op een paar andere berken zitten heel veel warrelknoesten.Een Italiaanse aronskelk komt op, evenals het Speenkruid.
Het Speenkruid ontspruit uit knolletjes die in de
groeiperiode van het voorgaande jaar al gevormd
zijn in de grond. Dit zijn toch de tekenen van het
zeer prille begin van de lente. We zien een grote
abeel, herkenbaar aan de wiebertjes-vormige
huidmondjes. Puttertjes, meesjes en staartmeesjes
zijn gek op de zaadjes uit de elzenpropjes. De Hazelaar laat zijn pracht aan (mannelijke) katjes zien;
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Catolien laat ons zoeken naar de onopvallende rood-paarse bloempjes, waarin de hazelnoten
worden gevormd. Een wilgenroosje is een galletje van een vlieg. Kaardenbollen werden gebruikt om viltig wol mee op te ruwen. Essen herken je aan hun “sleutelbosjes”. Van de hars
van de amberboom worden oliën gemaakt voor de cosmetica-industrie.
Catolien laat zien dat klimop van dna kan veranderen. Er staat een grote Kaukasische vleugelnoot (boom). Dit is een woekeraar, die een groot aantal grondloten vormt. Langs een
volkstuin staat een rij beuken. De vraag is of we hier te maken hebben met een Haagbeuk of
een Gewone beuk. Liesbeth geeft het verlossende antwoord: de stam is glad en de bladrand
is glad, dus is het een gewone beuk. Op de terugweg zien we in een tuintje ook nog een
haagbeuk waarvan de bladnerven aan de onderkant duidelijk uitsteken buiten het bladoppervlak liggen.
In het Schiebroekse Park zijn veel houtrillen, gevormd van snoeihout. Ook zien we in het
westelijk gedeelte een aantal afgetopte bomen. Veel bomen in de aanvlieg route naar Zestienhoven waren te hoog. Met de kap is voldaan aan de eisen van het verdrag van Chicago.
Er was veel protest vanuit de bevolking. Nu zie je hoe alles zich prachtig heeft hersteld. De
houtrillen vormen een zeer goede schuil- of nestelplaats voor kleine dieren, vogels en insecten.
We hebben natuurlijk ook nog naar vogeltjes gekeken. Een Roodborst begeleidt ons op de
wandeling . Bovenin een boom zit een gat van de Grote bonte specht. U weet: gat is rond,
specht is bont. Andere spechtensoorten hebben nesten met ovale gaten. De grote bont specht
roffelt. Dit kan betekenen : Ik zoek een vrouwtje of ik baken mijn territorium af. We horen
luid en duidelijk het geschreeuw van de halsbandparkiet, evenals het luid fietspompende
koolmeesje. Halsbandparkieten en Kauwen strijden onderling en met elkaar om een goede
nestplaats; het zijn bieden holenbroeders. Ze profiteren van het werk van de spechten. Een
Winterkoning scharrelt nog wat in de takjes en bladeren op de grond en hoog in een boom
zit een Groenling zijn liedje te zingen. De meerkoet mag natuurlijk niet ontbreken. Heel hoog
in de lucht vliegt een buizerd. Er is te weinig thermiek om te zweven. Arme buizerd. We
brengen ook nog even een bezoekje aan “Natuurtalent”, een vroeger schooltuincomplex
waarop nu diverse groene en duurzame initiatieven zijn ondernomen, waaronder een stadslandbouwproject. Je kunt hier allerlei natuurproducten kopen. Eenmaal per maand hebben
ze een markt. Er werken hier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dank aan de gidsen Liesbeth en Catolien. Het was ons een waar genoegen. Aantal deelnemers 25.
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