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

Natuurwandeling in de Rhoonse Grienden
Zaterdag 15 juli van 10.30 -12.30 uur
De Rhoonse Grienden behoren tot één van de laatste
zoetwater-getijdengebieden van West-Europa. Het
gebied is rijk aan planten en dieren. Over de wilgengriendcultuur en meer hoort u van uw gidsen.
Startpunt: Abel Grand Café-Restaurant, Albrandswaardsedijk 196, Poortugaal.
Bereikbaarheid: Dichtstbijzijnde haltes OV: Metrostation Rhoon, vandaar 25 min. lopen - let op: fiets mag
wsl. niet mee in de metro op deze dag; halte ‘Jachthaven Rhoon’ RET buslijn 602 richting Rhoon, vertrekkend vanaf metrostation Poortugaal.
Meer informatie bij: Paul Winckers 010-4201750 of
Ben Huber 06-159019161

Wandelingen alleen voor leden en donateurs.

Wandeling Ommen, Pannekoekroute De Nieuwe Brug, ca. 10 km.
Zaterdag 29 juli
Verzamelen Centraal Station (achter de
bankjes) om 09:00 u.
De trein vertrekt om 09.12u op spoor 4 (evt.
spoorwijzigingen geven wij indien nodig
tijdig door).
Meer informatie bij: Hanny Bleij: 0102281155 of Lenie Lelie: 06-44593991
Lenielelie@outlook.com
Foto Lenie Lelie

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.
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IVN Rotterdam met kraampje op Bijenmarkt in Schiedam
Tekst Liesbeth den Haan. Foto ’s Chris Veerman en Liesbeth den Haan
De Midden-Delfland Vereniging maakt zich sterk voor een open, groen en aantrekkelijk
Midden-Delfland. Om deze groene oase in de Randstad onder de aandacht te brengen bij de
bewoners van de omringende steden, organiseert de vereniging jaarlijks de Midden-Delfland
Dagen. Dit jaar vonden deze plaats op 17 en 18 juni en tijdens de dagen stond het thema
duurzaamheid centraal.
Diverse fietsroutes leidden langs activiteiten en locaties waarbij “boeren, burgers en buitenlui” elkaar konden ontmoeten en kennis konden maken met een duurzame inrichting van
het platteland. Een van de routes leidde langs een “bijenmarkt”, georganiseerd door de
Schiedamse stadsimkers. De locatie was de boomgaard bij het centrum voor Natuur en Milieu Educatie (NME) aan de Harreweg in Schiedam. Dit centrum is prachtig gelegen aan de
noordrand van Schiedam, buiten het oude dorp Kethel, grenzend aan oude veenweiden

De meeste kraampjes op de markt hadden met honing te maken of met andere natuurlijke
producten uit de streek (boerenkaas, lokaal gemaakt bier). IVN stond er met een kraampje
om haar doelstelling van beleving van de natuur dichtbij en de activiteiten van de Rotterdamse afdeling onder de aandacht te brengen. Een regelmatige stroom belangstellenden
kwamen bij de IVN- kraam kijken en zich informeren over het werk van IVN en de activiteiten van de Rotterdamse afdeling.
Een interessant programmaonderdeel was de keuring van honing en andere bijenproducten.
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Op de foto zien we de keurmeesters aan het
werk, om visueel een pot honing te beoordelen op transparantie en eventuele in de honing zwevende of neergeslagen ongerechtigheden die niet in de honing thuishoren. Andere elementen waarop werd getest en gemeten zijn: het vocht(water)gehalte (dat niet
hoger dan 20% mag zijn om honing te mogen
heten; vochtgehalte beïnvloedt de houdbaarheid), het gehalte HMF (een van nature
voorkomende stof in honing ontstaan door
afbraak van suikers, die echter bij te hoge
concentratie giftig is voor de bijen (niet voor
mensen!), de hygiëne van de verpakking
(pot), de kleur van de honing (die moet overeenstemmen met de soort(en) bloemen waar uit
de bijen nectar hebben gehaald). Alle resultaten worden uiteraard genoteerd, en bij een goede score wordt een officieel certificaat uitgereikt. Veel informatie is te vinden op de site:
www.imkerpedia.nl

Natuurwandeling in het Lage Bergse Bos met mantelzorgers uit Spijkenisse
Tekst Liesbeth den Haan - foto’s Stichting Welzijn Ouderen Spijkenisse
Twee natuurgidsen van de afdeling Rotterdam e.o. (Liesbeth en Catolien) hebben op 20 juni
j.l. voor een groep van 16 mantelzorgers uit Spijkenisse een ontspannende en tegelijk interessante wandeling in de natuur verzorgd. Het was erg warm, dus het kwam goed uit dat er
een route voornamelijk door het bos werd gelopen.
Catolien en Liesbeth waren er
op uit de deelnemers zelf dingen
te laten ontdekken. Wel wezen
ze zo nu en dan op natuurlijke
zaken waarlangs ze anders
voorbij waren gelopen. Zo werd
een “helikopter’ van een Esdoorn open gemaakt, werd gekeken waar precies de pluizige
strengen op de grond vandaan
kwamen en hoe die precies in
elkaar zaten, werden de wandelaars attent gemaakt op de orchideeën (waarschijnlijk Brede
wespenorchis) langs het pad.
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Een kleine groep was zo enthousiast geworden dat
zij na de lunch nog een kort rondje wilde maken,
en hierbij zagen ze de twee van de vier locaties
van de molenviergang die vroeger de polders
droog hielden. Ook kwam nog aan de orde de
levenscyclus van het lieveheersbeestje waarvan
een larve en een adult (volwassen dier) te zien
waren op het blad van een hazelaar (die ook al
nootjes had)

Ontwikkelingen rond Buitenplaats Brienenoord.
Tekst en foto Ben Huber
Afgelopen maandag 3 juli waren alle op het eiland van Brienenoord actieve organisaties,
uitgenodigd voor een lunch op de bouwplaats van Buitenplaats Brienenoord. Doel was kennis met elkaar te maken, samenwerking te bevorderen en elkaar op de hoogte stellen van de
tot en met heden ontplooide en toekomstige activiteiten op het eiland.
Buitenplaats Brienenoord wordt een nieuwe projectruimte op het Eiland van Brienenoord.
Een denk- en werkplek met zicht op Rotterdam, middenin de natuur. Een speelplaats voor
Rotterdammers van alle leeftijden waar kleinschalige cultuur en natuuractiviteiten kunnen
worden georganiseerd. Het wordt dus absoluut geen horecapand. Begin 2018 zou de projectruimte klaar moeten zijn om in gebruik te nemen.
Op dit moment is Buitenplaats Brienenoord
nog slechts een bouwplaats. In de afgelopen
maanden is het laatste
gebouw van de historische jeugd clubhuizen
Arend en de Zeemeeuw gedemonteerd.
De panden werden ooit
in de jaren dertig opgebouwd door zestig
werkloze jongeren.
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Aan de geschiedenis van het oude pand (oud zomerkamphuis van de Arend en De Zeemeeuw) wordt recht gedaan door het hergebruik van materialen uit het oude gebouw en
door een bouwteam te vormen met jongeren en andere vrijwilligers. Veel gedemonteerde
delen liggen in afwachting van hergebruik nu opgeslagen in een loods op de bouwplaats.
De komende maanden zal in samenwerking met SuperUse Studio de transformatie naar een
nieuw duurzaam gebouw plaats vinden. Het ontwerp van het nieuwe pand, wat bijna definitief is goedgekeurd, ziet er uit om van te likkenbaarden. Het is een speels ontwerp met veel
schuine vlakken en een natuurlijk dak. Op de begane grond komen een aantal functionele
ruimtes en op de bovenverdieping komen nog één of twee kleine ruimtes. De wens is om de
bekleding van het dak aan te passen aan de natuurlijke omgeving. Een dak met een mat van
sedum zal het dus niet worden. Zodra het ontwerp definitief is goedgekeurd zullen wij u dit
tonen in één van onze media. Zowel de Stichting Ark Natuurontwikkeling als wij hebben al
geopteerd voor een ruimte om materialen voor onze kinderactiviteiten op te slaan.
De Stichting Ark Natuurontwikkeling is al actief op het eiland met schooljongeren van groep
7 en 8. In samenwerking met ARK wil onze IVN Afdeling daarbij in maart 2018 aansluiten
met de groepen 5 en 6. Het ligt in de bedoeling dat door ons uiteindelijk ook de groepen 7 en
8 zullen worden overgenomen van ARK.
Wij hopen daarmee zowel de schoolkinderen als hun (groot) ouders tot nieuwe natuur
ambassadeurs van een herontdekt eiland van Brienenoord te maken.

De mooiste grotten op aarde.
De film Amazing Caves, vanaf 4 juli te zien in Omniversum, neemt je mee naar onontdekte
grotten in canyons, gletsjers en regenwouden.
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Het verhaal volgt microbiologen Hazel Barton en Nancy Aulenbach tijdens hun zoektocht
naar het geheim van zogenoemde extremofielen: organismen die onder extreme omstandigheden kunnen overleven. Deze minuscule levensvormen kunnen worden gebruikt bij het
ontwikkelen van nieuwe medicijnen om ziektes te bestrijden. Locatie: Omniversum, President Kennedylaan 5, Den Haag (ZH). Prijs: € 10,75 (t/m 11 jaar € 8,75).
Meer info over de film & ticket kopen

Cursus Jongerenbegeleider
Een groep die door velen wordt gezien als een moeilijk bereikbare doelgroep, hoeft niet onbereikbaar te zijn. Als je maar weet wat deze jongeren graag willen. In de cursus IVN jongerenbegeleider leer je hoe het puberbrein in elkaar zit, welke activiteiten ze leuk vinden, en
wat de natuur voor hen betekent. Met de opgedane kennis kun je jongeren beter benaderen
en activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij hun belevingswereld. Lees verder

Beste natuurliefhebber,
In 2016 werkte IVN weer hard om zoveel mogelijk mensen in Nederland de natuur te laten
beleven. Door de inzet van duizenden vrijwilligers in het hele land lukte het wederom om
ruim 500.000 mensen mee op avontuur te nemen!
In het Jaarverslag 2016 wordt in tekst, beeld en filmpjes het grote scala aan activiteiten belicht dat afgelopen jaar is uitgevoerd: projecten van lokale IVN-afdelingen en de landelijke
campagnes. Veel leesplezier gewenst!
Met vriendelijke groet, Jelle de Jong (algemeen directeur IVN) en Kees de Ruiter (voorzitter
IVN)

Natuurorganisaties roepen op tot uitstel besluit Brouwerseiland
28 juni 2017
De Natuur en Milieufederaties
van Zeeland en Zuid-Holland
dringen er bij de gemeenteraad
van Schouwen-Duivenland op aan
aanstaande donderdag nog geen
besluit te nemen over het ontwerpbestemmingsplan voor
Brouwerseiland. Volgens de zes
organisaties* kan de gemeente
geen zorgvuldig besluit nemen
omdat eerst een aantal andere
zaken onderzocht moeten worden. Lees het bericht >
Tureluur © Marijke Verhagen Saxifraga
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Eerste boek over het Kralingse Bos
Gelezen in De Ster online
Sinds enkele jaren zijn illustrator Maaike Wijnands (Oehoe Infographics) en schrijver Zita
Bebenroth (Roth Illustration) gefascineerd door de schoonheid, natuur en
veelzijdigheid van het Kralingse Bos.
Ze besloten om gezamenlijk een boek
over het (bijna 100-jarige) bos te maken.
Maaike tekende het bos van voor naar
achter, in elk seizoen, en met iedere
gebruiker in beeld. Zita maakte de bijbehorende portretten in tekst.
Het boek ‘Het Kralingse Bos – Geïllustreerd portret van een groots stadspark’ (Uitgeverij Oehoe) is verkrijgbaar
in veel Rotterdamse boekhandels, zoals
in Kralingen bij Lectuurwinkel Veenstra in de Lusthofstraat, Oosterboekhandel J.Amesz aan de Voorschoterlaan, bij De Schone Lei en Atletiekvereniging PAC in het Kralingse Bos.
Ook online, via de shop van Oehoe: http://www.oehoe.info/shop/kralingsebos-boek (gratis
verzenden). Het boek telt 108 pagina’s, is volledig met de hand geïllustreerd en is hoogwaardig gedrukt. Met een voorwoord van burgemeester Aboutaleb. De prijs: 19,95.
Toegankelijk
‘Het Kralingse Bos’ brengt zeer toegankelijk, in woord en (fraai) beeld de actuele stand van
zaken in het Kralingse Bos. De natuur – bomen, planten en dieren; de mensen – recreanten,
(water) sporters, professionals en vrijwiligers; de horeca, kinderboerderij, hertenkamp, de
molens, manege, enz. Een must voor iedereen die van het Kralingse Bos houdt en daar meer
over wil weten
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