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Nieuwsbrief nummer 32 d.d. 26 april 2018
In de maand mei is er van alles te beleven bij onze afdeling. Behalve de eerder aangekondigde
natuurexcursies en wandelingen, ook enkele nieuwe activiteiten zoals de eerste Stadssafari in
de binnenstad van Rotterdam en de IVN-stand in het Oceanium in diergaarde Blijdorp.
Ook vind je verslagen en impressies van onze excursies en de wandeling in april - dan weet je
wat je gemist hebt! En verder in deze Nieuwsbrief: welke veldmaterialen en informatie heeft
onze afdeling allemaal beschikbaar, aanbod cursussen op de Rotterdamse Voedseltuin, hoe
meld je je aan voor het IVN intranet (ons.ivn).

Twee avondexcursies in het Kralingse
Bos
Woensdag 23 en donderdag 24 mei van 20.30
tot 22.30 u
Beleef het Kralingse Bos op een andere manier.
Bij het invallen van de schemering zien en horen
we de natuur anders dan overdag. Vleermuizen
zullen zeker niet ontbreken; misschien zien we
een vos en horen we uilen.
Je kunt kiezen tussen twee data. Het is prettig als
je je vooraf aanmeldt
(liesbethdenhaan@gmail.com) voor de datum
van uw keuze, maar aanmelding is niet verplicht.
Startpunt: parkeerplaats aan het begin van het Langepad, voorbij de atletiekbaan van
atletiekvereniging PAC.
Je gidsen en meer informatie: Marius Huender (06-15084693) en Liesbeth den Haan
(06-47046122)

Natuurexcursie in Wijktuin Ommoord en Ommoordse veld
Zaterdag 26 mei van 10.00 tot 12.30 u
In de Wijktuin is een diversiteit aan natuur met landschapselementen als een ven, een moerasje,
waterpartijen, riet en graslandjes, groepen knotwilgen, elzen en struwelen.
Via de Wijktuin lopen we het Ommoordse Veld in. In de 19e eeuw bestond dit gebied nog uit twee
veenplassen. Het Ommoordse Veld kent vele bloem- en vogelsoorten. Zo is er een orchideeënveld
met vele riet- en brede orchissen. Op de kinderboerderij houden we een korte koffiestop.
Startpunt: Metrostation Romeynshof (richting Binnenhof)
Uw gids en meer informatie: Paul Winckers (010-4201750)

Wandeling Den Haag: Benoordenhout, door bos dat nooit wordt gekapt, 12 km.
IVN afd. Rotterdam e.o.
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Zaterdag 26 mei 2018
We bezoeken in Landgoed Clingendael de Japanse Tuin.
Verzamelen op metrostation Beurs, perron metro E richting Den Haag Centraal, om 9.35 uur; de
metro vertrekt om 9.43 uur.
De wandeling wordt zoals altijd georganiseerd door de Werkgroep Wandelingen.
Meer informatie bij:
Lenie Lelie: 06-44593991, lenielelie@outlook.com
Anita van Keulen: 06-14986138, anitavankeulen@upcmail.nl

Op safari in de binnenstad van
Rotterdam
Zondag 27 mei van 11.00 tot 13.00 u
Wil je mee op safari? Daarvoor hoef je
niet ver te reizen. Je kunt binnenkort
mee op safari de binnenstad van
Rotterdam in. Daar is van alles te
ontdekken aan natuur die je niet
verwacht. Dankzij de bijzondere
omstandigheden in de stad heeft zich er
een groot aantal soorten gevestigd.
Soorten die soms in het buitengebied
niet (meer) voorkomen. Deskundige
gidsen helpen u bij uw ontdekkingstocht door straten en pleinen, langs singels en grachten. Neem
vooral een verrekijker mee.
De excursie is gratis. Aanmelding vooraf is niet verplicht maar wordt op prijs gesteld.
De nieuwe werkgroep Stadssafari’s, bestaande uit 4 leden, is vanaf februari bezig geweest een
interessante route te uit te zetten.
Startlocatie (en eindpunt): bij de zitbanken buiten de ingang van de Centrale Bibliotheek aan de
Hoogstraat.
Aanmelding en voor nadere informatie: Liesbeth den Haan, e-mail liesbethdenhaan@gmail.com.
Verwacht:
- IVN-stand op het Natuurbehoudsfestival in Blijdorp Oceanium (Haaienzaal)
zondag 10 juni (dus niet 10 mei!) van 10.00 tot 16.00 uur
We staan in de Haaienzaal in het Oceanium en presenteren daar de doelstellingen van IVN en de
actviteiten van onze afdeling. Degenen die zich hebben aangemeld om de stand te bemensen,
ontvangen te zijner tijd gedetailleerde informatie.
- De voorbereidingen voor de landelijke IVN Slootjesdagen, die in Rotterdam op zaterdag 9 juni
gehouden worden, zijn in volle gang. Nieuw dit jaar is dat er elementen van een citizin science
project aan worden toegevoegd, zoals te lezen viel in het Mens en Natuur, het landelijke blad van
IVN. Er komt hoogstwaarschijnlijk voorafgaand een speciale training voor de begeleiders/gidsen
die assisteren, gegeven door de inspirerende IVN-docent Ton Lommers. Voor meer informatie:
Liesbeth den Haan, tel. 06-47046122.

Op pad in het Vrijenburgerbos (7 april)
Verslag en foto van Piet Mulder
IVN afd. Rotterdam e.o.
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Gids: Rody Klop
Aantal deelnemers: 16
Het Vrijenburgerbos in Barendrecht is een
onderdeel van Randpark Zuid. Allerlei bossen
en natuurgebiedjes worden bij elkaar getrokken
tot een groot natuur- en recreatiegebied. In
2020 moet dit geheel gerealiseerd zijn.
Op de verzamelplaats word ik van harte
welkom geheten door een luid krijsende
zilvermeeuw en een luid keffende meerkoet. Ik
heb ze een zeer goede morgen toegewenst. Een
koolmees is bezig zijn band op te pompen en
een grote bonte specht zit bij zijn eigen huis aan
te kloppen. Even later zie ik hem ook nog. Een aalscholver vliegt over. In het bos zien we
houtduiven, kraaien en kauwen, eksters, een luid roepende tjiftjaf, echt eentje die goed laat weten
dat hij terug is van weggeweest en een gaai. In de watertjes zwemmen kuifeenden, wilde eenden en
een grondelende knobbelzwaan. In de verte horen we nog een roodborst.
Op de verzamelplaats staat een kastanje met van die prachtige, glimmende, goed geoliede, op
uitbarsten staande knoppen. Op wat drassige en kleiige grond staan van die echte pioniersbomen:
elzen, berken en wilgen. Elzen hebben propjes en katjes in éen en dezelfde boom. We zeggen dan:
deze boom is eenhuizig. Uit concurrentie overwegingen gaan niet alle bomen tegelijk in bloei en
laten ze ook niet allemaal tegelijk hun blaadjes vallen.
Sleedoorn (hierboven links) : Eerst komen de bloemetjes en dan de blaadjes. Ze hebben afstaande
doornige takken. Op wat zanderige grond staat braam.
Klein hoefblad krijgt eerst de gele bloemetjes en dan pas de blaadjes. Je ziet ze veel langs oevers
staan. Lees verder op de website, waar ook meer foto’s te zien zijn.

Zeldzame planten in het
Stormpoldervloedbos
(14 april)
Verslag en foto van Marlies Butter
Het is laag water, de belangrijkste voorwaarde
om het Stormpoldervloedbos in Krimpen aan
den IJssel te kunnen betreden. Het
Stormpoldervloedbos staat onder invloed van de
getijden van de zee. Dit betekent dat het er eb en
vloed wordt. Het getij checken voordat je het
gebied in gaat, is een must. Vandaar ook de
afwijkende aanvangstijd van 11.00 uur.
Samen met een groep enthousiaste mensen gaan
wij (Liesbeth den Haan en ondergetekende) het Stormpoldervloedbos in om onder andere op zoek te
gaan naar een tweetal zeldzame planten te weten de Spindotterbloem (Caltha palustris) en het
Zomerklokje (Leucojum aestivum).
Met name de Spindotterbloem, die bloeit in de periode april - mei, is op het moment van de excursie
een opvallende verschijning. Overal langs de paden zijn de opvallend gele bloemen te vinden. Voor
IVN afd. Rotterdam e.o.
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het zomerklokje, dat overigens niet bloeit in de zomer, zijn we voor het mooie nog net iets te vroeg.
Dat wil zeggen dat de plant wel aanwezig is, maar nog niet heel erg in het oog springt.
Ondanks het feit dat de planten tot andere soorten behoren, vertonen zij een aantal opvallende
overeenkomsten. Beide planten zijn zeldzaam in Nederland, maar zijn… Lees verder op de website,
waar ook meer foto’s te zien zijn.

Weidevogels kijken bij Ackersdijk (22 april)
Verslag en foto van Philip Both
Ieder jaar begint de natuur opnieuw. In winter verliezen de meeste bomen bladeren en de meeste
vogels trekken weg. Als de lente aanbreekt keren de vogels één voor één terug.
Vandaag fietsten wij naar de Ackerdijkse plassen om naar de terugkerende vogels te kijken.
Eerst stopten we bij een groep grazende schapen van Oosthoek daar ontmoetten we een vogelaar
met een monoculaire kijker die vele malen meer vergrootte dan onze kijker (mijn kijker vergroot
x10).
Wij zagen door zijn monoculair Zomertaling,
Regenwulp, Watersnip, Rosse grutto en een
kruising! van Grauwe gans x Canadese gans.
Zonder zijn uitleg zou ik nooit een Regenwulp ,
Watersnip en die ganzenkruising herkend
hebben. Zo heb ik nog veel te leren!
Daarna gingen we Vogelkijkplaats. De “inrit” is
een looppad (ong. 200 m) langs rietveld en hier
zagen we duidelijk een Rietzanger op een jonge
wilg zijn territorium veiligstellen met … Lees
verder op de website, waar ook meer foto’s te
zien zijn.

Overzicht van veldmaterialen en informatie beschikbaar voor uitlening
Spelregels voor uitlenen
Al de beschikbare materialen waarover de afdeling beschikt, zijn in maart bijeengebracht en wel in
NME-centrum De Wilgenhof, aan de Ringdijk in Schiebroek. Enkele items liggen bij leden thuis,
om praktische redenen (beamer, Natuurkoffer). De actuele overzichtslijst kan aangevraagd worden
bij liesbethdenhaan@gmail.com. Wie een overzichtslijst krijgt toegestuurd, ontvangt daarbij
preziese instructies hoe, wanneer en bij wie de gewenste materialen kunnen worden ‘besteld’,
opgehaald en teruggebracht. Houd er rekening mee dat de NME-ruimte niet open is tijdens
schoolvakanties; deze vallen van 30 april t/m vrijdag 11 mei (Meivakantie), maandag 21 mei (2e
Pinksterdag) en maandag 16 juli t/m 24 augustus (zomervakantie). Dit betekent dat materiaal tijdig
‘besteld’ moet worden en je (ver) vooruit moet plannen. Sowieso moet de ‘bestelling’ van
materialen uiterlijk 3 werkdagen voor de gewenste ophaaldatum worden ingediend.
Elk IVN-afdelinglid (en elke donateur) kan materiaal lenen; niet-leden kunnen geen materialen
lenen, tenzij met toestemming van bestuur.
De items die niet in de Wilgenhof liggen, moeten bij de betreffende verantwoordelijke worden
aangevraagd (Paul, Liesbeth).
De geleende materialen zijn bestemd voor gebruik bij een IVN-activiteit; voor gebruik bij een
evenement waarbij IVN niet is betrokken, moet het bestuur toestemming geven.
Het IVN bestuur is te bereiken via ivnrotterdam@gmail.com.
IVN afd. Rotterdam e.o.
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Cursussen op de Voedseltuin in Rotterdam, in mei en
juni
Onder meer over permacultuur, teeltplan, eetbare bloemen,
voedselbossen en meer
De cursussen worden gegeven op de Voedseltuin in Rotterdam,
gedempte Keilehaven. Het adres vind je op de website
www.voedseltuin.com. Iedereen kan deelnemen tegen een
vrijwillige donatie.
Het programma:
do 3 mei 10.00 uur – 11.30 uur Introductie permacultuur - Max de
Corte
woe 9 mei 11.00 uur -12.30 uur Hoe maak ik een teeltplan - Ragnhild Diepens
di 15 mei 10.00 uur -11.30 uur Natuurlijk plaagbeheer - Max de Corte
do 24 mei 11.00 uur -12.30 uur Eetbare bloemen - Ragnhild Diepens
woe 30 mei 10.00 uur–11.30 uur Telen in polyculturen - Max de Corte
ma 4 juni 10.00 uur-11.30 uur
Composteren - Bob ter Haar
di 12 juni 10.00 uur- 11.30 uur Voedselbossen- Max de Corte
zo 17 juni 10.00- 16.00 uur
Cursus Ondergronds gezwam - De bijzondere eigenschappen van
de bodem onder een voedselbos door Marc Siepman (inschrijven via de site)
Meer informatie bij: Tineke van der Burg, tel. 06-50974462

Ons IVN - platform voor alle actieve IVN-ers
Binnen Ons IVN vind je een schat aan ondersteunende documenten en nuttige tips over IVN
campagnes zoals de Slootjesdagen, kun je meepraten binnen diverse groepen en vernemen wat
andere afdelingen aan het doen zijn.
Je kan je eenvoudig aanmelden, op de landelijke website van IVN: https://www.ivn.nl/onsivn.

Van het bestuur
Na het aftreden van Chris Veerman, bij de Algemene Ledenvergadering van 17 maart j.l., heeft
Liesbeth den Haan het voorzitterschap op zich genomen. Chris blijft actief in de afdeling op het
gebied van projecten voor kinderen; deze doelgroep ligt hem na aan het hart.
Paul Winckers blijft penningmeester en neemt het secretariaat waar sedert het aftreden van Ben
Huber.
We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, dat zal duidelijk zijn. Meer informatie kun je inwinnen
bij Liesbeth den Haan, 06-47046122.
Ben Huber heeft voorlopig zijn activiteiten voor de afdeling opgeschort; hij neemt een time-out om
zich te bezinnen of en hoe hij verder gaat. Iemand die het leuk vindt om de lay-out van Klimop te
gaan doen (4 x per jaar), kan zich melden bij liesbethdenhaan@gmail.com.
De samenstelling van deze Nieuwsbrief is gedaan door Liesbeth den Haan.
Bijdragen voor de Nieuwsbrief (en natuurlijk ook voor Klimop) blijven welkom; stuur die naar
ivnrdam.redactie@gmail.com.
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