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De volgende activiteiten zitten er nog voor u aan te komen:

NATUURWANDELINGEN.
Naar de knoppen.
Zondag 14 januari van 13.00 - 15.00 u
We gaan kijken naar knoppen van struiken en bomen. Wat is daaraan te zien, wat voor soorten knoppen zijn er, wat zit erin verborgen, welke functie hebben ze? En bij welke boom horen ze?
Startpunt: parkeerterrein bij het Hertenkamp langs de Prinses Beatrixlaan in het Kralingse
Bos.
OV: dichtstbijzijnde haltes zijn ‘Avenue Concordia’ van tramlijn 7 of metrostation ‘Voorschoterlaan’.
Uw gidsen en voor meer informatie: Liesbeth den Haan (06-47046122) en Marius Huender
(06-15084693)

WANDELINGEN ALLEEN VOOR LEDEN EN DONATEURS.
Meer informatie bij: Lenie Lelie: 06-44593991 Lenielelie@outlook.com of Anita van Keulen
anitavankeulen@upcmail.nl

Eiland van Dordrecht - Stadspolder - Dordrecht, ca. 10 km.
Zaterdag 27 januari
Verzamelen Centraal Station (achter de bankjes) om 09.25 uur. De trein vertrekt om 09.36 uur
op spoor 6. Overstappen op station Dordrecht op spoor 15 met de Arriva stoptrein naar station Dordrecht Stadspolders.
Let op! Eérst uitchecken NS en inchecken Arriva) Eventuele wijzigingen geven wij indien
nodig tijdig door.

Nieuwjaarsbijeenkomst.
Zoals u in de Klimop heeft kunnen lezen is op 13 januari onze nieuwjaarsbijeenkomst. In verband met de reservering wil het bestuur graag weten hoeveel mensen er deelnemen aan de wandeling en hoeveel mensen alleen aanwezig zullen zijn in het theehuis.
Heeft u zich nog niet ingeschreven dan kan dat alsnog tot 10 januari 2018 via e-mailadres
ivnrotterdam@gmail.com, of bel Chris Veerman (010-458 68 97). Tot ziens op 13 januari !!!

TV Première.
Na twee uitverkochte bioscoopvoorstellingen op het internationale Wildlife Film Festival
Rotterdam komt de onderwaterdocumentaire over de Zevenhuizerplas op RTV Rijnmond op
30 december 2017 om 17.00 uur.
Wilt u daarover meer lezen en de trailer zien kijk dan HIER verder.
Wit u meer weten over het leven op en rond het water van de Zevenhuizerplas ga dan op
3 februari mee met onze natuurwandeling. Kijk voor meer informatie op onze website.
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Plantenliefhebbers opgelet: Eindejaarsplantenjacht op 2 januari 2018
De Rotterdamse Florawerkgroep https://rotterdamseflorawerkgroep.wordpress.com
organiseert voor alle plantenliefhebbers de jaarlijkse jacht op bloeiende planten in de winter.
Iedereen - al dan niet deskundig op floragebied - is welkom. Een uur lang gaan we in de wijk
Middelland in Rotterdam op zoek naar (wilde of verwilderde) planten die in bloei staan.
De gevonden soorten worden genoteerd en later doorgegeven aan een landelijke database.
Dit wordt de vierde keer dat de ‘eindejaarsplantenjacht’ gehouden wordt, in heel Nederland.
Resultaten van eerdere ‘eindejaarsplantenjachten’ vindt u op www.floron.nl
Op 2 januari, om 15.00 uur, verzamelen we aan de kop van de Heemraadsingel, bij het elektriciteitshuisje (aan de kruising - rotonde - met de
Beukelsdijk). Na afloop gaan we in het buurthuis in
de Spoortuin, gelegen tussen de Essenburgsingel en
het spoor, de vondsten bekijken, onder het genot van
een warm drankje.
Aanmelding is niet nodig maar is welkom; hiervoor
en voor vragen kun je je wenden tot:
Han van Hulzen 010-4766082 of 06-25140958, email:
hanvanhulzen@yahoo.com
website: hanvanhulzen.nl
blog over stadsnatuur
Foto © Baudewijn Odé
Ook de KNNV IJssel en Lek houdt een Eindejaarsplantenjacht, en wel op 28 december om
14.00 uur. Startlocatie: Van Capellenhuis, Dorpsstraat 164 in Capelle aan den IJssel.

Wildernis in je eigen stad
Dat natuur in de stad belangrijk is voor het welbevinden van jong en oud is al langer bekend. Maar
hoe ontdek je wat er te zien en te doen is? Op deze
vragen geeft het recent verschenen “Stadsjungleboek - op avontuur in de stad” antwoorden. Hoe
prikkel je je zintuigen, hoe kijk je met andere ogen
en zie je ineens veel meer? Hoe maak je het stadsmilieu (nog) aantrekkelijker voor plant en dier?
Wat is er te vinden tussen stoeptegels, op en in muren (fossielen!), aan beestjes groot en klein. Hoe ga
je aan de slag met bomen, waar zoek je sporen van
stadsdieren? Aan de orde komen ook onderwerpen
als wildplukken, leven in de sloot/gracht - te veel
om op te noemen. Alvast één tip: zoek eens in de
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natuurstenen delen van winkelcentrum Alexandrium of van het stadhuis aan de Coolsingel
naar skeletten (= fossielen) van zeediertjes die miljoenen jaren geleden leefden.
Het boekje is verkrijgbaar in de webwinkel van IVN: www.ivn.nl en kost € 7,95 (excl. verzendkosten).
Op de foto: fossiel koraal in arduin (blauw hardsteen), in een natuurstenen muur. Het zaad van de
iep inclusief omringende vlies is ongeveer 1,8 cm
lang.
OPROEP:
Wie heeft er zin om een stadssafari te gaan organiseren? Neem contact op met Liesbeth den Haan, Natuurgids IVN afd. Rotterdam e.o.,
liesbethdenhaan@gmail.com

Babyboom op het eiland van Brienenoord.
Tekst Ben Huber

Nieuwsbrief nummer 28 d.d. 27 december 2017
IVN Afdeling Rotterdam en omstreken
Zondagmiddag 3 december bracht ik met mijn vrouw een bezoekje aan het eiland van Brienenoord. Ik was benieuwd naar de voortgang van de bouw van Buitenplaats Brienenoord en
het was wel weer tijd voor een frisse wandeling. Aan de voortgang te zien lijkt de bouw van
Buitenplaats Brienenoord vertraging opgelopen te hebben.
Op de paden troffen wij nog verse vlaaien van onze Schotse gastarbeidsters aan, maar we
konden onze rood/bruin harige vriendinnen niet vinden. Het verwonderde mij dat ze, nog
zo laat in het jaar, op het eiland waren. In de winter is er te weinig voedsel op het eiland voor
deze kostgangsters en gaan ze meestal op vakantie naar landtong Rozenburg. Overigens zijn
ze wel winterhard met hun dikke vacht.
Vier dagen na het bezoek bereikte ons, via een nieuwsbrief van het Zuid Hollands Landschap, super leuk heuglijk nieuws. Er waren twee kalfjes geboren. Ze hadden zich dus schuil
gehouden vanwege een heuse babyboom. Voor het op 30 november geboren eerste kalfje
(het meisje hierboven) loopt nu een wedstrijd om een leuke naam te verzinnen. De inschrijving voor deze wedstrijd is reeds gesloten. Het is gebruikelijk om kalfjes een naam te geven
die begint met dezelfde beginletter als de naam van de moeder, Britta in dit geval. In 2016
werden de namen Brandy en Boyd gekozen.
Bent u nieuwsgierig geworden pas dan nu wel op want de kudde is erg waakzaam. Voor het
nemen van een foto is het heel verleidelijk om dichtbij te komen, maar kom niet te dicht in de
buurt van de kalfjes want mama zou weleens gevaarlijk boos kunnen worden.
De kudde blijft tot medio januari op het eiland en gaan dan naar de landtong Rozenburg.
Rond mei zullen ze weer (drachtig of niet) terugkeren op het eiland.
U kunt ze veilig bekijken op een lieflijk filmpjes via youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=hFtK-xQa2bw

Blue Planet 2.
Donderdag 28 december om 20.35 uur begint het vervolg op de indrukwekkende natuurserie Blue Planet op NPO 1.
Bekijk HIER alvast de trailer.

