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De volgende activiteiten zitten er voor u aan te komen:

Zuiderpark in het zonnetje.
Zaterdag 10 maart van 10.00 – 12.00 uur.
Of het zonnig wordt zullen we wel zien, maar het Zuiderpark is een ondergewaardeerd stukje park. Met
een fantastisch avontureneiland voor kinderen en leuke wandelpaden met diverse stukken 'natuur' speciaal aangelegd voor diversiteit.
Startpunt: verzamelpunt (trap) op het plein voor Ahoy.
Dichtstbijzijnde halte OV: Metrostation Zuidplein
Uw gids en voor meer informatie: Rody Klop (06-41229114)

Historische Overschiese Kleiweg
Zondag 11 maart van 13.00 – 15.30 uur.
We maken een verkenning te voet langs de noordrand van de historische Overschiese Kleiweg. In ieder
geval bekijken we het verrassende parkje bij zorginstelling Stadzicht en het gerenoveerde park Zestienhoven. Stadsnatuur en een landelijke sfeer, een historisch buiten en een gerenoveerd ‘polderpark’ - een gevarieerd beeld krijgen we te zien.
Startpunt: ingang van zorginstelling Stadzicht, Overschiese Kleiweg 555, 3045LJ Rotterdam
Dichtstbijzijnde halte OV: halte ‘Sint Franciscus Gasthuis’ van tramlijn 25.
Uw gidsen en voor meer informatie: Catolien Vermeulen (06-10669745) en Liesbeth den Haan (0647046122)

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

Wandeling Utrecht, singels, parken, hofjes, grachten en binnenstad, ca. 11 km.
Zaterdag 24 maart
Verzamelen Centraal Station Rotterdam (achter de bankjes) om 09.25 uur spoor 14. De trein vertrekt om
09.35u en is om 09.43 bij Station Alexander. Eventuele wijzigingen geven wij indien nodig tijdig door.
Georganiseerd door Werkgroep Wandelingen.
Meer informatie bij: Lenie Lelie: 06-44593991, lenielelie@outlook.com of Anita van Keulen: 06-14986138,
anitavankeulen@upcmail.nl

Verslag: Eiland van Dordrecht (27 januari 2018)
Aantal deelnemers 15 Verslag en foto’s Anita van Keulen en Lenie Lelie
Het thema van deze wandeling is water: we lopen langs rivieren, smalle grachten en havens. De wandeling
start bij station Dordrecht Stadpolders. Na genoten te hebben van een kopje koffie liepen we over de dijk
bij de rivier de Wantij naar het Wantijpark.
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We vermeden de glibberige paadjes die in de
routebeschrijving staan en liepen op het voetpad
langs de vijver. In het park zijn al veel sneeuwklokjes te zien en in de vijver zagen we zwanen
en Meerkoeten.
Via het Wantijpark kwamen we bij Villa Augustus. We liepen door de tuin waar groente wordt
verbouwd om in het restaurant te gebruiken en
bewonderden de muur die om de tuin loopt.
Hierna keken we uit op Europa’s drukstbevaren
rivierenkruispunt waar Merwede, Oude Maas en
Noord samenstromen. Lees hier verder

Verslag: Vogels op het water (3 februari 2018)
IVN excursie naar Zevenhuizerplas en de Eendragtspolder
Gidsen : Liesbeth den Haan en Paul Winckers.
Aantal deelnemers : 16

Diverse soorten eenden op het water langs de Slingerkade © Piet Mulder.

De startplaats is het Metrostation in Nesselande. In een straf tempo lopen we naar de Zevenhuizerplas.
Deze plas is ontstaan door zandwinning. Tot een diepte van 60 meter is deze plas afgegraven. De eerste
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plas is 40 meter diep. Het zand werd gebruikt voor wegenaanleg en voor het bouwrijp maken van de diverse te bouwen woonwijken. Het koude water van de plas zakt naar beneden en het warme water komt
naar boven, koelt weer af en zakt weer. Zo is er een natuurlijke watercirculatie. Alleen bij zeer strenge vorst
komt er een klein laagje ijs op de plas. Wat zien we zoal: Meerkoeten, Kuifeenden (duikers), Wilde eenden
(grondelaars), Aalscholvers, Canadese ganzen, Nijlganzen, Grauwe ganzen, een paartje grondelende
Knobbelzwanen, een Fuut, honderden Smienten midden op de plas. Deze eenden foerageren ’s nachts. Ze
worden vanwege het fluitende geluid dat ze maken ook wel fluiteenden genoemd. De fluiten die ze gebruiken komen uit Oost-Europa en Rusland. Lees hier verder

Verslag: Winterflora in het Lage Bergse Bos (17 februari 2018)
Tekst Ben Huber.
Het is droog weer en het zonnetje schijnt af en toe.
Met 7 enthousiaste mensen ga ik vanaf de Molenlaan
in Hillegersberg van start. Langs deze laan staan 88
jaar oude Gewone platanen. Kijkend naar de stammen worden ze al snel door één van de deelnemers
op naam gebracht. Deze bomen hebben weinig last
van de fijnstof van het verkeer. Ze groeien regelmatig uit hun camouflage-achtige jas, waarbij ze zich
ontdoen van hun schors en de fijnstof daarop. De
grote glanzende bladeren - die op die van de esdoorn
lijken- nemen ook veel fijnstof op, hetgeen er na een
flinke bui makkelijk vanaf regent.
Uitleg over de groei van de stam © Philip Both

Nieuwe bladknoppen verschijnen in de herfst vanonder het begin van de steel van het oude afvallende
blad. De vruchten (bolletjes met zaadjes en pluis) blijven in de winter vaak nog – als een soort kerstversiering - aan de takken bungelen. Liesbeth vindt er één op straat om te kunnen laten zien en ontleden. Rotterdams oudste plataan staat op de Lijnbaan en is van 1851. Lees hier verder

Twee keer ravage in het Kralingse Bos
Tekst en foto Liesbeth den Haan
Tot twee keer toe hebben stormwinden in januari flinke schade aangericht in het Kralingse Bos. Gedurende de laatste dag van zware storm
was het Kralingse Bos zelfs afgesloten, omdat het gewoon te gevaarlijk
was. Zowel in percelen loofbomen als in percelen naaldbomen braken
bomen af als luciferhoutjes of gingen om.
Het zijn vooral bomen aan de randen van percelen, die het eerste de
klos waren; zij vangen immers de meeste wind. En natuurlijk sneuvelen die exemplaren als eerste die al verzwakt waren door wit- of
bruinrot of door andere aantastingen (zoals de essentaksterfte). In hun
val nemen ze vaak andere bomen mee. Het woord schade heeft een
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negatieve bijklank. Toch heeft stormschade ook positieve aspecten. Zo ontstaan er open plekken in het bos
waar meer licht valt en krijgen zaailingen en jonge bomen nieuwe kansen om uit te groeien. Dit effect zal
zeker te zien zijn de komende jaren. Intussen had de onderhoudsploeg zijn handen vol om paden vrij te
maken en stammen te verzagen.

Huisje Boompje Beestje
Elk jaar komen 8.000 kinderen in Nederland buiten hun schuld in de vrouwenopvang en de daklozenopvang. Ze zijn vaak slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld en komen terecht in een
omgeving die meestal niet ingericht is voor kinderen. Weg van hun school, vriendjes, huisdier en vertrouwde omgeving. Spelen, natuur en dieren hebben een bewezen positief effect op het zelfvertrouwen van
deze kinderen. Het vermindert stress en maakt dat ze beter kunnen omgaan met hun problemen.
Daarom is Kinderpostzegels het project “Huisje Boompje Beestje” gestart, om te zorgen dat de kinderen
hun potentiële traumatische ervaringen kunnen verwerken en hun toekomst toch positief tegemoet kunnen
gaan. In het project, mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, worden in
3 jaar tijd een groot aantal instellingen voor daklozen- en vrouwenopvang omgevormd tot meer kindvriendelijke locaties.
In Rotterdam zijn twee instellingen voor daklozen- en vrouwenopvang. Deze instellingen hebben ons gevraagd of wij mee willen werken aan het vergroenen van de locaties en het zorgen voor natuurlijke speelplekken waar veel te beleven valt. De instellingen hebben niet zoveel ervaring met de inzet van natuur
voor kinderen. De leiding van het project hoopt dat we samen de instellingen wat verder kunnen brengen.
De zorgverleners staan er zeker open voor en zijn zeer enthousiast. De projectleiding (Kinderpostzegels)
zal bij dit project betrokken zijn tijdens de voorfase, de ontwerpfase en de realisatie, maar daarna moeten
de instellingen het zelf oppakken. Het zou geweldig zijn als dat ook werkelijk gebeurt. Wij kunnen hierbij
helpen.
Ik hoop dat er in onze afdeling voldoende enthousiaste vrijwilligers zijn, die graag mee willen helpen om
juist voor deze kinderen een kindvriendelijke omgeving te creëren waarin spelen en natuur nauw samengaan. Dit betekent dat wij meedenken, meewerken aan de realisatie en activiteiten verzorgen voor de kinderen.
Chris Veerman neemt de coördinatie vanuit onze afdeling op zich. Je kunt je bij hem aanmelden
(e-mail: cveerman@casema.nl ; telefoon: 0612547870)

Nieuwe bundel over stadsfossielen van Ton Lommers.
Zojuist is er een nieuwe bundel met informatie en ideeën voor natuurgidsen e.d. verschenen. Het betreft
een nieuwe ideeënbundel over stadsfossielen:
Om "de natuur" te verkennen hoef je niet altijd naar een speciaal gebied te gaan. Natuur is dichtbij, ook in
stad en dorp. Daarom vinden er op veel plaatsen in stedelijk gebied geleide wandelingen plaats, waarbij
gewezen wordt op planten en dieren die zich daar thuis voelen. Er blijkt veel te vinden en te ontdekken!
Dat geldt ook voor fossiele overblijfselen uit de oertijd.
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Trottoirranden, deurstoepen, gevelplaten, fonteinen: ze tonen
vaak prachtige, lichtgekleurde afdrukken van herkenbare diergroepen uit de oertijd!
Als dat je eenmaal opvalt, verandert dat je kijk op de omgeving
meestal voorgoed.
Je hebt daarbij altijd te maken met kalksteen. Buiten meestal met
blauwe (Belgische of Ierse) hardsteen , maar binnen - bijv. in
winkelcentra, bibliotheken en openbare gebouwen - ook beige
gekleurde en gevlekte Jura kalksteen. Het is een wereld apart!
Daarom is er een gids samengesteld, waarmee de belangrijkste
diergroepen, die zichtbaar zijn aan het oppervlak van deze kalksteensoorten, te herkennen zijn.

Voeg een nieuwe kijk aan je speurzin toe en bestel deze (negende) ideeënbundel voor natuurgidsen, leerkrachten en andere geïnteresseerden. Samengesteld door Ton Lommers, een ervaren IVN-gids, die al veel
andere bundels maakte. Dit is de negende bundel ter promotie van actieve natuurverkenning. Prijs: € 8,(Verzendkosten: Nederland (Sandd): € 2,50 –.
De bundel is te bestellen via: tonlommers@casema.nl.
Er was al een zoekkaart stadsfossielen, gemaakt en beschikbaar gesteld door Wim van Schie (IVN Delft)

De zoekkaart stadsfossielen is te kopiëren vanaf de laatste pagina van deze nieuwsbrief.

IVN Zomerweek 2018 Rijk van Nijmegen Land van Heerlijkheden
Van 3 t/m 10 augustus 2018 organiseert IVN de 35e IVN Zomerweek.
We verkennen het prachtige landschap van de stuwwal van Nijmegen en de rivier de Maas. Ontdek zelf
waarom deze streek het Land van de Heerlijkheden wordt genoemd. Wij zorgen voor een compleet verzorgde
excursieweek, geschikt voor alle natuur- en cultuurliefhebbers vanaf 7 jaar. Samen met lokale vrijwilligers
en gidsen vullen we de week met een boeiend keuzeprogramma in de natuur. Stevige wandelingen en/of
fietstochten vragen van alle deelnemers een goede conditie. Lidmaatschap van het IVN is niet vereist, wel
een flinke dosis enthousiasme. Dus: alleen, samen of met (klein-)kind: schrijf je in voor een heerlijke actieve
natuurweek in een mooi stukje Nederland. Lees hier verder
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Wortel-happen in Tropicana
Op zaterdag 24 februari kwamen de landelijke zadenbeurs Reclaim the Seeds en het Rotterdams stadslandbouwfestival ERGroeit samen in voorbeeldstad BleuCity Rotterdam, in voormalig zwemparadijs Tropicana
aan de Maasboulevard.
IVN steunde het evenement in het kader van het project
Groen Dichtbij en was aanwezig met een stand. Daar
konden kinderen allerlei activiteiten doen, zoals Wortel
Happen, Zaden Raden en een kunstwerk maken met
bonen. Diverse leden van de afdeling verleenden assistentie,

Nelleke Spaan van onze afdeling in actie © Chris Veerman

'Steun de bij, Nederland gifvrij!'
Teken de petitie voor een verbod op Neonicotinoden.
Er is eind maart een stemming in de Europese commissie van het voorstel om de 3 belangrijkste neonicotinoiden te gaan verbieden voor buitenteelten. Diverse landen waaronder Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en
Ierland zijn voor een verbod. Echter onze minister is hiervan nog niet overtuigd!
Daarom is het belangrijk dat snel veel mensen de petitie ondertekenen om de minister onder druk te zetten.
Op een speciale website kunt u alles lezen over deze actie. Of u brengt meteen u stem HIER uit

De zoekkaart stadsfossielen is te kopiëren vanaf de volgende pagina.
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Zoekkaart Stadsfossielen van IVN Afdeling Delft
Kijk eens naar de stoepen en stoepranden in de stad .Grote kans dat je onlangs over een koraalrif bent gelopen. Of
bijna over een fossiele zeelelie bent gestruikeld. Niet terwijl je aan het snorkelen was in een of ander tropisch oord,
maar gewoon midden in de stad. Fossielen van 300miljoen jaar oude dieren!
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