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Nieuwsbrief nummer 33 d.d. 28 mei 2018
We kijken vooruit naar de Slootjesdag die op zaterdag 9 juni in Rotterdam gehouden
wordt. Natuurlijk kijken we kort terug op de allereerste stadssafari van zondag 27
mei en de mooie publiciteit die deze “eersteling” kreeg. Verder een vraag van een IVNer uit Groningen (!) en een 1000-soortendag van Natuurvereniging IJsselmonde. Tot
slot zoals gebruikelijk een herinnering aan komende activiteiten en verslagen van
activiteiten die de afgelopen maand hebben plaatsgevonden.
Slootjesdagtraining
Op verzoek van onze afdeling wordt er op zondag 3 juni een speciale Slootjesdagtraining voor de
actieve IVN-ers in de regio gegeven. In samenwerking met de commissie Districtskadervorming
(DKV) van IVN regio Zuid-Holland organiseert de afdeling een omvangrijke praktische instructie
door ervaren docent Ton Lommers in NME De Wilgenhof (Ringdijk, Rotterdam). Een zevental
Rotterdamse leden nemen deel.
Vijfde IVN Slootjesdagen - inschrijving nog
mogelijk (9 juni)
In het weekend van 9-10 juni organiseert IVN
voor de vijfde keer de landelijke
Slootjesdagen. Aan ‘onze’ Slootjesdag, op
zaterdag 9 juni op het bijzondere Eiland van
Brienenoord, kunnen maximaal 30 kinderen in
de leeftijd van 4 tot 12 jaar meedoen.
Zij kunnen samen met hun (groot)ouders of
tante/oom ontdekken hoe bijzonder het leven
in de onderwaterwereld is. Meer informatie
kun je vinden op onze website.
Inschrijving is nog mogelijk, door aanmelding per e-mail, te zenden aan ivnrotterdam@gmail.com.
Bezoek ook het uitgebreide Natuurbehoudfestival in de Haaienzaal diergaarde Blijdorp op
zondag 10 juni van 10.00 tot 17.00 uur. Naast een diverse markt zijn er een filmvertoning en
lezingen. Toegang tot de markt is gratis, je betaalt wel toegang tot de dierentuin. Het programma
komt volgende week op de site van de dierentuin te staan. Onze IVN stand bevindt zich in de
Haaienzaal van het Oceanium.
Nog meer Slootjesonderzoek, dit keer in Hitland (30 juni)
Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen krijgen de kans op 30 juni onderzoekjes te doen aan het
(oppervlakte)water, in Hitland-Zuid. Onder leiding van natuurgids Marlies Butter ga je kijken naar
al wat er leeft in het water. Aan de dieren (en planten) in de sloten kom je te weten hoe het gesteld
is met de waterkwaliteit. Alle benodigde materialen zijn aanwezig. Trek stevige schoenen aan; het
kan drassig zijn.
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Startpunt is de parkeerplaats aan het begin van het
Langepad in Hitland-Zuid, onder aan de Groenendijk,
vlakbij de gemeentegrens van Capelle aan den IJssel.
Aanvang 11.00 uur.
Ledenwandeling door de groene singels en parken
van Zoetermeer (30 juni)
Voor deze wandeling georganiseerd door onze
werkgroep Wandelingen en bestemd voor leden en
donateurs wordt verzameld op Rotterdam Centraal
(achter de bankjes in de centrale hal), om 09.10 uur.
De trein vertrekt om 09.25 uur van spoor 16. Instappen op Rotterdam Alexander is ook mogelijk:
verzamelen om 09.25 uur op spoor 1; de trein vertrekt om 09.35 uur. Overstappen in Gouda.
Aanmelding en meer informatie is te krijgen bij Lenie Lelie (06-44593991) of Anita van Keulen
(06-14986138).
1000-soortendag in Barendrecht (1 september)
De Natuurvereniging IJsselmonde organiseert dit jaar voor de
derde keer een 1000-soortendag, deze keer in Barendrecht. Het
is de bedoeling dat op die dag zoveel mogelijk soorten flora en
fauna worden waargenomen en ingevoerd in een database. Het
is een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over
natuur in het algemeen en soorten in het bijzonder en om een
fijne dag met andere natuurliefhebbers door te brengen. Er
worden ook een paar excursies in het gebied georganiseerd, ook voor de jeugd.
Het zenuwcentrum van deze dag is De Kleine Duiker, 3e Barendrechtseweg 511 te Barendrecht.
Iedereen is welkom op zaterdag 1 september tussen 10.00 en 16.00 uur. Meer informatie is te
krijgen bij reinbouwer@hetnet.nl.
Allereerste IVN stadssafari (27 mei) in hartje
Rotterdam
Het Algemeen Dagblad wijdde een hele pagina aan
onze eerste stadssafari! Klik op deze link.
De inschrijving (die niet verplicht was) beloofde ook
veel goeds. Er was er zelfs iemand uit Brussel, die de
aankondiging vermoedelijk gezien hadden op de
evenementenwebsite van de gemeente Rotterdam.
We stonden met vier gidsen klaar, bij de ingang van de
Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat: Catolien,
Liesbeth, Frank en gastgids Marvin Groen (bioloog,
van de Vroege Vogels filmpjes over stadsnatuur in Amsterdam). Vijftien personen liepen mee met
deze verkenningstocht. Een uitvoeriger verslag volgt in de Klimop.
Blijdorpse Buidelmees?
Een collega-IVN-er en vogelaar uit Groningen had een vraag aan ons, met name aan de vogelaars
onder ons die woonachtig zijn in Blijdorp. Hij schreef ons: “Zondagmiddag [4 mei, red.] was ik op
de Statensingel. Ik hoorde ergens het fluitje van een Buidelmees. Ik was op een verjaardagfeestje.
Toch maar even zoeken. Ik ken het geluid wel maar heb de vogel nog nooit gezien. En ja, daar ging
hij; vloog naar een boom vol met rupsen en dan weer terug over het water naar een nestkastje bij
huisnummer 30A. Het beestje vloog af en aan. Zonder kijker kon ik niet zeker vaststellen dat het om
een Buidelmees ging. Misschien kan er nog eens gekeken worden wat er allemaal aan de hand is. Ik
hoor het graag.”
Inmiddels heeft deze Groninger laten weten dat bij herbezoek, nu mét verrekijker, het bleek te gaan
IVN afd. Rotterdam e.o.

Nieuwsbrief nr. 33 - 28 mei 2018

2

om een Pimpelmees. Zo zie je maar: ook ervaren vogelaars laten zich wel eens op het verkeerde
been zetten door het fluiten van een vogel.
In de schemering door in het Kralingse Bos - korte impressie van twee avondexcursies (23 en
24 mei)
Totaal kwamen 24 mensen af op deze andere “eersteling” voor de afdeling: een excursie in de
avonduren rond het invallen van de duisternis. Een bos dat tot rust komt, de wind die gaat liggen, de
geluiden die verstommen - de deelnemers vonden dit een hele mooie belevenis. Van de dieren die
we zagen waren de vleermuizen wel het meest populair. Sommigen hoorden en zagen voor het eerst
deze vliegende zoogdieren. Beslist voor herhaling vatbaar!

Verslag van de natuurwandeling Leerdam - Parels
langs de Linge (21 april)
Er waren op deze zonnige dag 11 wandelaars aanwezig.
Na eerst even van een koffie genoten te hebben op een
gezellig terras, kwamen we bij het riviertje de Linge.
Vele fruitbomen stonden al in bloei. Het blad was al
aardig uitgelopen en de bloesem tooide de bomen in
verschillende kleuren. Wat een heerlijk lentegevoel gaf
dat ons. Bij Asperen hebben we in de buitenlucht …Lees
hier verder.

Van het bestuur
De functie van secretaris van het bestuur is vacant. Wie wil het bestuur van de afdeling komen
versterken? Draag jouw steentje bij aan het uitbouwen van IVN in Rotterdam. We zoeken een
secretaris die de bij deze functie behorende uitvoerende taken op zich neemt en meedenkt en
meebeslist over het beleid. Neem contact op met Liesbeth den Haan (voorzitter), om de
mogelijkheden te bespreken (06-47046122).
Volgende Nieuwsbrief
Deze Nieuwsbrief is samengesteld door Liesbeth den Haan.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in principe eind juni 2018.
Bijdragen aan de Nieuwsbrief kunnen worden ingezonden naar ivnrdam.redactie@gmail.com.
Stuur je kopij voor Nieuwsbrief nr. 34 (juni 2018) uiterlijk op 25 juni op.
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