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De volgende activiteiten zitten er aan te komen:
[Let op: onderstaande wandeling is gewijzigd en is nu een alternatieve wandeling !!]

Landgoed Groeneveld NS wandeling (12 km)
Zaterdag 27 mei 2017 9.00 uur
Wandeling alleen voor leden en donateurs
Verzamelen Rotterdam Centraal (achter de bankjes) om 09.00 uur. De trein vertrekt 09.12 uur
op spoor 4.
Meer informatie over de wandelingen bij:
Lenie Lelie tel. 06-44593991; e-mail: lenielelie@outlook.com of Hanny Bleij tel. 010-2281155; email: j.bleij@upcmail.nl

Op de fiets door Hitland
Fietsexcursie van IVN in Hitland op zaterdag 3 juni van 10.30 -13.00 uur
Sporen van het verleden in het landschap
U gaat kris-kras door het gebied rijden, langs locaties waar sporen van de geschiedenis in het
natuur- en cultuurlandschap te zien zijn. Veel aandacht zal er zijn voor de rol van het water
en voor de waterhuishouding door de eeuwen heen. Het water was vriend en vijand van de
bewoners van het gebied. Denk aan de bijna-overstroming in februari 1953.
Op een aantal locaties wordt gestopt, om te kijken en verhalen over het verleden te horen.
Start en eindpunt is de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Krimpen aan de IJssel,
dat speciaal voor ons een uur eerder open gaat en waar u uw (zelf meegebrachte) lunch kunt
gebruiken; onderweg wordt desgewenst een koffie(thee)-stop gehouden bij restaurant De
Dames.
Uw IVN-gids is Liesbeth den Haan, die in het kader van haar Natuurgidsenopleiding,
zich heeft verdiept in Hitland.

Startplaats: ’s-Gravenweg 6a, 2911CG
Nieuwerkerk aan de IJssel.
Om veiligheidsredenen is het aantal
deelnemers beperkt tot 15.
Inschrijving vooraf is verplicht, uiterlijk
tot op donderdag 1 juni, bij:
liesbethdenhaan@gmail.com
tel. 06-47046122.
Wie het eerst komt het eerst maalt!
Fundamenten van de afgebroken Essemolen, langs de
Molenwetering © Liesbeth den Haan.
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Kent u kinderen van 4 t/m 12 jaar in uw omgeving wijs dan de (groot)ouders eens
op de mogelijkheid van deelname aan de leuke activiteiten van onze 010 Scharrekids.

Slootjesdagen bij 010 Scharrelkids.
Zaterdag 10 juni 10.00 uur.
Ook dit jaar zijn de 010 Scharrelkids weer actief tijdens de slootjesdagen. Van 10.00 – 12.00
uur is het mogelijk om in Rotterdam Noord te
bekijken wat er allemaal in en om het water
leeft van de Overschiese plasjes. We verzamelen bij de ingang van Speeltuin Schiewijk
aan het Sidelingepad 10 in Overschie. We
adviseren om kaplaarzen aan te trekken. De
activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Bij activiteiten aan de waterkant, zoals deze, verwachten wij wel dat kinderen tot 7 jaar onder begeleiding van een volwassene komen.
De deelname is gratis. Inschrijven is tot 9 juni mogelijk bij Evelien (ivn@fijter.nl).
Er kunnen maximaal 15 deelnemers inschrijven. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-en-omstreken en op Facebook: IVN Rotterdam
Zondag 11 juni 10.00 uur.
Ook dit jaar zijn de 010 Scharrelkids weer actief tijdens de slootjesdagen. Van 10.00 – 12.00
uur is het mogelijk om in Rotterdam-Zuid te bekijken wat er allemaal in en om het water
leeft in de plas op het Eiland van Brienenoord in IJsselmonde ( parkeren en ingang aan het
Hoendiep). We adviseren om kaplaarzen aan te trekken. De activiteiten zijn geschikt voor
kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Bij activiteiten aan de waterkant, zoals deze, verwachten
wij wel dat kinderen tot 7 jaar onder begeleiding van een volwassene komen.
De deelname is gratis. Inschrijven is tot 9 juni mogelijk bij Ketura (ivn@ketura.nl).
Er kunnen maximaal 15 deelnemers inschrijven. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-en-omstreken en op Facebook: IVN Rotterdam

Wandeling Strabrechtse Heide, Geldrop (12 km)
Zaterdag 24 juni 9.15 uur
Wandeling alleen voor leden en donateurs.
Verzamelen Rotterdam Centraal (achter de bankjes) om 09.15 uur De trein vertrekt om 09.21 uur
van spoor 3.
Meer informatie over de wandelingen bij: Lenie
Lelie tel. 06-44593991; e-mail: lenielelie@outlook.com of Hanny Bleij tel. 010-2281155;
e-mail: j.bleij@upcmail.nl
Atalanta © Ben Huber
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IN AFWACHTING VAN DE UITSLAG VAN EEN NOG TE HOUDEN ENQUÊTE ONDER LEDEN/DONATEURS WORDEN DE VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN VOORLOPIG ALLEEN IN DE NIEUWSBRIEF EN/OF OP DE WEBSITE GEPLAATST.

Impressies van de natuurexcursie in het Kralingse Bos (23 april 2017)
Tekst en foto’s: Liesbeth den Haan
Een flinke groep belangstellenden trok onder leiding van IVN-natuurgidsen Marius Huender en
Liesbeth den Haan het jongere deel van het Kralingse bos in. Marius is actief in en aanstuurder van
het team van vrijwilligers dat samen met de Gemeente zorgt voor het bos; hij kent het gebied op
zijn duimpje.
Het leidende thema van de excursie was de leefgemeenschap die het bos vormt. Bomen
groeien - zij het langzaam - en concurreren met elkaar. Beheer is daarom noodzakelijk om de
doelstellingen voor het Kralingse Bos te bereiken. Was die doelstelling vroeger het creëren en
onderhouden van een park om in rond te wandelen, nu zijn het de recreatieve en ecologische
waarden en vooral ook de belevingswaarde die voorop staan.
Het onderhoud van het bos is daarop aangepast. Van een aangeharkt naar een natuurlijk bos,
met ingrepen om de natuur een handje te helpen waar en wanneer nodig. Bijvoorbeeld wanneer de essentaksterfte toeslaat, of wanneer bomen elkaar verdringen en dunning nodig is
om de resterende bomen een betere kans te geven. In een beuken-perceel zagen we hoe daar
de storm had toegeslagen maar tegelijkertijd hoe de natuurlijke verjonging daar verloopt, in een eiken-perceel zagen we
geringde bomen, elders een hoek met jonge aanplant. We zagen een groot aantal kwijnende Essen, en hoorden dat misschien maar 10 procent van het essenbestand de ziekte niet
zal overleven. En we hoorden over licht-minnende en schaduw-minnende bomen.
Allerlei processen die in een bos een rol spelen, kwamen al
lopende door het bos aan de orde. Dan gaat het ook om de
ondergrond waarop het bos is geplant, de greppels voor de
goede afwatering en het onderhoud daaraan. Wist u dat het
terrein waarop ‘de Kralinger Hout’ is geplant bestaat uit
grond die is afgegraven bij het aanleggen van de Waalhaven?
En dat er zo’n 16 km greppels of sloten door het bos lopen?
Al met al voelde iedereen zich aan het eind van de wandeling ook een beetje bosbouwer.
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Op zoek naar stadsflora een gezamenlijke excursie van IVN en RFWG
Tekst en foto’s: Liesbeth den Haan
Vanaf een opgebroken Oostplein gingen
op dinsdagavond 9 mei 2017 drie groepen
plantenliefhebbers - elk groepje onder
leiding van een ervaren florist van de
Rotterdamse Florawerkgroep (RFWG) op pad, in drie verschillende richtingen.
Enthousiast keerden ze anderhalf uur
later terug op het Oostplein, om vondsten
uit te wisselen en na te praten over hoe
het gegaan was.
De een merkte op dat ze nu pas zag hoe veel
plantensoorten er stonden langs een route die zij
al zoveel keer had gelopen. De ander werd helemaal enthousiast over een bijzondere soort die hij
nog nooit gezien had. Het viel op dat langs gebouwen er weinig tot niets stond, dat boomspiegels over het algemeen helemaal “schoon” waren.
De meeste soorten werden gevonden op ruige
stukjes, in oneffen stenen bestrating, op kademuren en langs waterkanten - singels, boezem, binnenhavens. In totaal werden vele tientallen soorten gevonden. Iedereen was het erover eens dat
de tijd veel te kort was geweest. Er was inderdaad nog veel meer leuks te zien geweest.
Zowel “beginnelingen” als mensen met meer
plantenkennis kwamen aan hun trekken. Het was
leerzaam, interessant en gezellig, en beslist voor
herhaling vatbaar - in een andere tijd van het jaar,
in een ander deel van de stad.

150 Jaar polder Prins Alexander
Bericht van de Historische Vereniging Prins Alexander.
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat een start werd gemaakt met het droogmalen van het plassengebied
ten oosten van Rotterdam, de latere Prins Alexanderpolder. Op 23 mei 1967 is door het bestuur van de
Prins Alexanderpolder in de Immanuelkapel een causerie georganiseerd ter gelegenheid van het 100
jarig bestaan van de Prins Alexanderpolder. Wij zijn nu precies 50 jaar later in de gelegenheid het 150
jarig bestaan van de polder te vieren.
De Stichting Hart voor Prins Alexander en de Historische Vereniging Prins Alexander organiseren
daarom opnieuw een causerie, waarvoor wij u graag uitnodigen.
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De inloop is op dinsdagavond 23 mei vanaf 18.30 uur in de entreehal van het hoofdkantoor
van Eneco aan de Marten Meesweg 5 te Rotterdam. Na ontvangst met koffie en thee, start het
programma om 19.00 uur in het auditorium van Eneco World. Onno de Wit van de Historische Vereniging en dijkgraaf Hans oosters van het Hoogheemraadschap nemen u mee in hun
verhaal over de geschiedenis van de drooglegging en over hoe actueel en belangrijk dit onderwerp nu voor ons gebied is. Ron Davids, voorzitter van de gebiedscommissie sluit de
lezing af. De causerie duurt tot 21.00 uur waarna er gelegenheid is om feestelijk af te sluiten
met een drankje en een hapje. De entree is gratis, maar u wordt wel verzocht zich aan te
melden via:
www.hvpa.nl/Nieuws/.

Botanische Tuin Afrikaanderwijk
Besloten in het Afrikaanderpark te Rotterdam Zuid, tussen de Vogelklas van Karel Schot en
het gebouw van de voormalige HBS Van Oldebarnevelt, thans Kocatepe moskee, bevindt
zich de Botanische Tuin Afrikaanderwijk. Geen geheim voor IVN-ers, want de eerste wandeling van het jaar werd beëindigd met een bezoek aan de Tuin.
De Tuin is opgericht in 1923 en werd gebruikt als praktijkruimte voor de biologielessen van
de HBS. Op een gegeven moment is de tuin in verval geraakt, een tijdje is het zelfs een kwekerij geweest en vervolgens in handen gekomen van de gemeente. Midden jaren ’80 is hij
volledig gerenoveerd, aangelegd volgens het huidige ontwerp en is de botanische collectie
opgebouwd. De tuin is thans een Rijksmonument. Ook het gedeelte waar nu de Vogelklas
gevestigd is, inclusief de in dat deel gelegen voormalige tuinmanswoning, maakte ooit onderdeel uit van de tuin.
De Tuin is ingedeeld in plantenfamilies. Naast ongeveer 850 verschillende plantensoorten,
staan er ook ongeveer 40 verschillende bomen in de tuin. De afgelopen maanden zijn, iedere
dag een beetje meer, de planten ontwaakt uit hun winterslaap.
Met de start van het nieuwe tuinseizoen per 1 april, komen er steeds meer bezoekers om de
tuin te bewonderen. Daarnaast is in de wijk de verbindende en educatieve functie van de
Tuin belangrijk. Daarvoor zijn verschillende programma’s ontwikkeld. We krijgen verzoeken voor rondleidingen, waaraan we natuurlijk graag tegemoet komen. Op woensdagochtend en vrijdagmiddag worden respectievelijk, de TSalon, met iedere week een ander
heilzaam kruid waarvan thee wordt getrokken, en de kruidenmiddagen, een workshop waar
iedere week een andere kruid wordt behandeld, georganiseerd. En dan zijn er de klanten die
door Gerard in de kas opgekweekte tomaten-, peper-, paprika-, courgette- of kruidenplanten
komen kopen.
Tijdens de zomervakantie zullen er voor de kinderen activiteiten worden georganiseerd en
voor de basisscholen rondom het plein is er een educatieprogramma. En niet te vergeten,
maandag 22 mei a.s. starten we met een educatieprogramma voor volwassenen tot tuinwerker, het Groen Atelier genoemd.
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Daartussendoor lopen tuinwerkers om de tuin in haar volle glorie te onderhouden. Het onkruid groeit helaas net zo snel, of vaak nog sneller, dan de planten die horen tot de collectie.
Een bijkomende uitdaging is, dat de Tuin aansluiting heeft gezocht bij de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT). We hopen te worden geaccepteerd als aspirant-lid.
Volwaardig lid worden van deze vereniging biedt kansen maar vraagt ook professionalisering, terwijl alles wordt uitgevoerd door vrijwilligers. En juist aan vrijwilligers, met name
tuinwerkers, is een groot tekort.
Ondanks alle uitdagingen is het genieten om iedere dag de ontwikkeling van de planten te
kunnen volgen. Ze ontwikkelen zich van zaailing of jonge spruit, tot de volwassen tooi om
zich daarna weer terug te trekken.
Ik hoop dat wij ook u IVN-ers binnenkort op de tuin mogen ontmoeten. Graag tot ziens!
Geschreven door Astrid Priester, Jeugdbegeleider IVN Afdeling Rotterdam

Economische effecten Brouwerseiland te rooskleurig voorgesteld
Gelezen op de website van de Zeeuwse Milieu Federatie
De voorgestelde positieve economische effecten van Brouwerseiland blijken minder rooskleurig uit te vallen dan de projectontwikkelaar eerder naar buiten bracht. Veel aannames
zijn van een wel érg zonnige kant bezien. Zo blijkt de structurele werkgelegenheid bij meer
realistische aannames over de bezettingsgraad van de recreatiewoningen geen 515 banen op
te leveren maar slechts 80. Ook zouden de jaarlijkse bestedingen door gebruikers van Brouwerseiland geen 38 miljoen maar 24 miljoen bedragen. Bovendien veroorzaakt het plan over
aanbod bij commerciële jachthavens. Dit geeft risico’s op exploitatieverlies en op verdringing
bij bestaande jachthavens. Dit blijkt uit een contra-expertise op het plan Brouwerseiland uitgevoerd door Twynstra en Gudde in opdracht van de Coalitie ‘Bescherm de kust’.
Ook de jaarlijkse omzet van boetieks en restaurants wordt door Brouwerseiland heel zonnig
bezien: 6,4 miljoen in plaats van 4,2 miljoen zoals de onderzoekers verwachten. En dan ook
alleen maar als iedereen alle uitgaven op Brouwerseiland doet, of uitgaven worden gecompenseerd door passanten. Als de bezettingsgraad van recreatiewoningen en hotelvilla’s meer
realistisch wordt ingeschat treedt er overaanbod in de regio op en neemt het risico op omzetderving voor concurrerende voorzieningen toe.
Twynstra en Gudde heeft het plan Brouwerseiland op onderdelen beoordeeld door het af te
zetten tegen marktomstandigheden en concurrerend aanbod. De conclusies zijn gebaseerd
op basis van de gegevens van de projectontwikkelaar, maar er zijn andere – meer realistische
– aannames gedaan en er is een kritischer gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.
Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald
De coalitie ‘Bescherm de kust’ (Zeeuwse Milieufederatie, Zuid-Hollandse Milieufederatie,
Natuurmonumenten en Stichting Duinbehoud) roept de gemeenteraad van Schouwen-
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Duiveland om geen goedkeuring te geven aan het bestemmingsplan dat Brouwerseiland
mogelijk maakt. ‘Er is veel maatschappelijk protest tegen het plan. Nu blijkt er ook gerede
twijfel is over de economische effecten die ten grondslag hebben gelegen aan de overheidsbesluitvorming over Brouwerseiland roepen wij de gemeente op de stekker uit het plan te
trekken. Dit plan staat haaks op de intenties van de visie voor onze prachtige Zeeuwse kust
zoals alle betrokken partijen en overheden die gezamenlijk ontwikkelen. In dit geval is het
echt beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’ aldus Thom van Riet van de Zeeuwse
Lees hier de brief aan de raadsleden van gemeente Schouwen-Duivenland >>

Lenteweer
De bermen zijn weer aan het bloeien,
in weilanden lopen weer koeien.
De vogels fluiten hun dagelijkse lied,
iets waarvan ik echt geniet.
Steeds meer mensen gaan naar buiten,
waar de vogels hun liedje fluiten.
De vlinders vliegen weer rond,
langer licht is het in de avond.
Bladeren groeien weer aan de bomen,
alle knoppen beginnen uit te komen.
Vogels leggen weer hun eitjes,
de tijd komt ook weer voor de bijtjes
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