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De volgende activiteiten zitten er voor u aan te komen:

Vogels op het water.
Zaterdag 3 februari van 10.00 - 12.30 à 13.00 uur.
We gaan vogels kijken aan de noordrand van de Zevenhuizerplas en in de Eendragtspolder.
Vaak zijn in deze tijd van het jaar – vooral als het vriest - veel watervogels te zien op het water. Neem daarom vooral een verrekijker mee. Goed schoeisel wordt aanbevolen want de
paden zijn in dit jaargetijde nogal eens modderig.
Startpunt: metrostation Nesselande (eindpunt van lijn B).
Uw gidsen en voor meer informatie: Paul Winckers (010-4201750) en Liesbeth den Haan (0647046122)

Winterflora in het Lage Bergse Bos.
Zaterdag 17 februari 10.00 - 12.00 uur
De meeste bomen en struiken zijn nu ontdaan van hun blad. Ondanks dat is het mogelijk
deze aan bepaalde kenmerken en nader onderzoek nog te herkennen. Bent u nieuwsgierig
hoe en wilt u meer weten over het leven van deze bomen en struiken, wandel dan mee.
Startpunt: bij de eindhalte van tramlijn 4 aan de Molenlaan in Rotterdam-Hillegersberg.
Uw gids is: Ben Huber 06-15909161
Aanmelden is verplicht (ook voor leden) en kan tot en met 15 februari op e-mailadres:
ben.f.huber@gmail.com

Wandelingen alleen voor leden en donateurs.
Meer informatie bij: Lenie Lelie: 06-44593991 Lenielelie@outlook.com of Anita van Keulen
06- 14986138 anitavankeulen@upcmail.nl

Wandelen buiten de binnenstad van Rotterdam, ca. 11 km.
Zaterdag 24 februari
Verzamelen Station Blaak om 10.00 uur.
Let op! Het is marktdag en erg druk. Naast de kubuswoningen is een flatgebouw en daar
begint de wandeling. Eventuele wijzigingen geven wij indien nodig tijdig door.

Verslag: Wandeling Schiedam - stad van havens, molens en jenever
december 2017
Tekst en foto’s Anita van Keulen en Lenie Lelie
In de wintermaanden lopen we vooral in het stadsgroen; dit vanwege het verwachte weer.
Op deze laatste wandeling in 2017 liepen we met 13 leden. We hadden het geluk dat we
vrijwel de gehele wandeling droog weer hadden - zelfs kwam er een zonnetje tevoorschijn.
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De wandeling voerde
ons door een gedeelte
van de stad en langs de
havens. Koffie dronken
we in het oude stadhuis
van Schiedam.
In een paar aardige parken zagen we dat er
zelfs al sneeuwklokjes in
het gras naar boven
kwamen en er al weer
knoppen in de bomen
kwamen. We liepen
langs de oude graansilo’s met de namen
‘Wassenaar’, ‘Rotterdam’ en ‘Amsterdam’.
Lees verder

Verslag: Excursie Naar de knoppen, Kralingse Bos.
14 januari 2018
Tekst en foto’s Liesbeth den Haan
De eerste excursie in het nieuwe jaar ging naar het Kralingse Bos. Marius Huender en Liesbeth den Haan gingen op pad met een enthousiaste groep mensen die meer wilden weten
over bomen in de winter. We keken naar aanpassingen van de bomen aan winterse omstandigheden en hoe zij zich
hierop voorbereiden.
Ook enkele biologische
processen die in alle
bomen plaatsvinden
passeerden de revue.
Marius - als ‘aanvoerder’ van het team vrijwilligers dat onderhoudswerk doet in het
bos - vertelde een en
ander over het beheer.
We ontkomen in een
aangelegd bos nu eenmaal niet aan in te grijpen ten behoeve van
veiligheid, diversiteit en
recreatie. Natuurlijke verjonging van het bos wordt aangemoedigd door veelbelovende zaai
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lingen waar nodig de ruimte te geven en concurrerende soorten weg te halen; woekerende
soorten worden ingetoomd. Voor de veiligheid worden bomen wel gekandelaard; daarbij
worden de gesteltakken afgezaagd zodat de boom de vorm krijgt van een soort kandelaar;
dat is goed te zien in het Statige laantje.
Lees verder

Een mooie vondst is onlangs gedaan door Anita van Keulen, in het Kralingse Bos.

Ook in de wintermaanden gaat zij op zoek naar paddenstoelen en zij vond en fotografeerde
half januari deze kelkzwammen. Kelkzwammen zijn te vinden op liggende, dode stammen
en takken van loofbomen, van half december tot februari/maart. Er zijn twee soorten in Nederland bekend: de Krulhaarkelkzwam en de Rode kelkzwam. Ze zijn alleen met de microscoop van elkaar te onderscheiden. Het aantal Krulhaarkelkzwammen is de afgelopen jaren
flink toegenomen, dankzij het veranderde beheer van bossen - namelijk dat er meer dood
hout blijft liggen -, ook in het Kralingse Bos.

KNNV cursus teleflora voor beginners (april-september)
Cor Nonhof heeft al drie jaar in de winter de Telefloracursus gehouden. Die was niet geschikt voor beginners. Daarom start hij nu een cursus Teleflora voor mensen die planten op
naam willen brengen, maar niet willen deelnemen aan cursussen en excursies met vaste tijden. Van april-september iedere week opgaven. De kosten bedragen slechts € 50.
Opgeven voor 15 maart. Lees verder op de website van de KNNV.
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Nog een plantencursus: Inventariseren Wilde Planten
Voor diegenen die liever klassikaal leren en samen op pad gaan om wilde planten op naam
te leren brengen en plantenwaarnemingen te verzamelen, geeft Floron een cursus die op 4
april in Rotterdam begint. Floron staat voor Stichting voor Floristisch Onderzoek Nederland
- een organisatie van vrijwilligers die zich bezighoudt met onderzoek naar het voorkomen
van wilde planten in Nederland.
Je leert de belangrijkste plantenfamilies en 100 tot 150 veel voorkomende plantensoorten
herkennen. De termen die gebruikt worden om plantenonderdelen te beschrijven komen
uitvoerig aan de orde, evenals welke plantensoorten je waar kunt verwachten en hoe je plantenwaarnemingen kunt registeren in de landelijke database.
De cursus wordt gegeven door de districtscoördinator van Floron in de regio, Willemien
Troelstra. De lesdata (avonden van 19.30 tot 22.15 u) staan nu gepland voor 4 april, 18 april, 9
mei, 30 mei, 20 juni, 11 juli, 29 augustus en 19 september. Daarnaast zijn er een viertal excursies (ook op de woensdagavond voorlopig), met de voorgestelde data 11 april, 23 mei, 6 of 14
juni, een zomeravond, 5 of 12 september, 19 september.
Locatie: Nivon, Dirk Smitsstraat 76, Rotterdam. Kosten: € 80 per persoon, inclusief cursusmateriaal (een map), en thee en koffie in de pauze. Zelf moet je zorgen voor een Heukels
flora als boek of op IPad (de app is niet op iOS beschikbaar) en een loepje (10 x of sterker).
Aanmelding bij: willemientroelstra@xs4all.nl, met als onderwerp “basiscursus Wilde Planten’, en onder vermelding van: Naam, telefoonnummer, woonplaats en evt. opmerkingen
over data dat je niet kunt zodat er eventueel nog geschoven kan worden.
Bij een aantal van 10 cursisten (en maximaal 15) gaat de cursus door; dit zal uiterlijk op 1
maart bekend zijn.

