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Nieuwsbrief nummer 35 d.d. 30 juli 2018
Let op: De in Klimop aangekondigde Natuurexcursie naar De Zaag is verplaatst naar
zaterdag 22 september (op de website is dit nog niet opgenomen).
Komende maand augustus is er 1 activiteit en hiervoor moet u zich aanmelden uiterlijk
op 3 augustus. Van de excursies in de afgelopen maanden volgen wat impressies, en
natuurlijk vindt u weer tips en wetenswaardigheden. De uitsmijter - dat blijft nog even
een verrassing; kijkt u zelf maar. Heeft u een bijzondere waarneming op foto
vastgelegd? Stuur hem in met een kort bijschrift en wellicht wordt hij geplaatst in de
Nieuwsbrief (of de Klimop).
Foto’s in deze uitgave zijn gemaakt door Liesbeth den Haan (pag’s 1, 3 en 4), Philip Both (pag. 2).

Op het programma de komende maand
Fietsexcursie door Hitland op zaterdag 4
augustus 13.00 tot 15.00 uur
Inschrijving vooraf is verplicht, wegens
beperkt aantal deelnemers.
Er zijn nog plaatsen; inschrijving tot
vrijdag 20.00 uur. We gaan kris-kras door
het gebied rijden, langs locaties waar
sporen van de geschiedenis in het
landschap te zien zijn - een landschap
getekend en gevormd door het water. Het
water was vriend en vijand van de
bewoners van het gebied. Op een aantal
locaties wordt gestopt, om te kijken en
verhalen over het verleden te horen.
Start- en eindpunt: de Oudheidkamer van
de Historische Vereniging Nieuwerkerk
aan de IJssel, die op die middag geopend
is. Onderweg wordt desgewenst halt
gehouden bij Restaurant & Theehuis De
Dames.
Inschrijven bij: Liesbeth den Haan,
liesbethdenhaan@gmail.com
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Wat deden we de afgelopen maand
Historische tuin Schoonoord (22 juli)
Met een flinke groep van 18 personen maakten Paul en
Liesbeth een heerlijke wandeling door de historische tuin
Schoonoord. De vele en gevarieerde bomen boden de zeer
gewenste schaduw. We bekeken de deels wilde en
(groten)deels aangeplante flora en hoorden over de
geschiedenis van de tuin. Van de door tuinarchitect Zocher
aangeplante bomen staan er niet veel meer, alleen de
Libanon-ceders langs de grote vijver.
Van een van de waterplanten wisten we niet om welke plant
het ging. Na enig zoekwerk achteraf kwam Philip Both tot de
conclusie dat het moest gaan om de Moeraslantaarn
(Lysichiton americanus - zie foto), een als tuinplant gebruikte plant afkomstig uit Noord-Amerika,
die verwilderd in Nederland voorkomt. In Schoonoord is hij aangeplant.
Wateronderzoek in Hitland-Zuid (30 juni)
Helaas trok deze interessante excursie weinig deelnemers. Er was weinig aandacht voor in de
media, en de doelgroep (iedereen vanaf 12 jaar) is wellicht te ruim gesteld en niet specifiek genoeg.
Dit in tegenstelling tot de Slootjesdag, die veel kinderen (6 tot 12 jaar) aantrok, namelijk meer dan
50. We moeten in de toekomst kijken of we deze actviteit kunnen aanbieden in het kader van een
campagne(dag) over water, bijv. de .
Wandeling Zoetermeer (30 juni 2018)
Ondanks het warme weer waren er toch 11 leden gekomen om deze ledenwandeling van 11 km.
met ons mee te maken.
Via de Nelson Mandelabrug liepen we naar Brasserie Meerzicht om eerst een kopje koffie te
drinken. Door wat gezellige straten kwamen we door een prachtig park en
liepen we daarna minstens 1 km. langs een mooie vaart bij de Meerpolder. Langs de sportvelden
lopend kwamen wij weer in een natuurgebied, het Buytenpark. Het is verwonderlijk hoeveel groen
er is in Zoetermeer en omgeving. Even later liepen we een nogal steile heuvel op. Onze inspanning
werd beloond door het prachtige uitzicht op … Lees verder op de website.
Feestelijke opening van de Blauwe Verbinding (6 en 7 juli)

Tussen het Zuiderpark in Rotterdam, het toekomstige landschapspark het Buijtenland in Rhoon en
de Zuidpolder in Barendrecht ligt een bijzondere waterverbinding ‘De Blauwe Verbinding’. De
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feestelijke oplevering is op 6 juli en op 7 juli. IVN-gids Rody Klop gaf op 7 juli om 10:30 een
excursie in het Zuidelijk Randpark. Deze startte op het parkeerterrein naast de tramhalte.
De werkzaamheden startten in november 2012 en nu is de Blauwe Verbinding klaar. De feestelijke
oplevering was op vrijdag 6 juli. De dag erop, op zaterdag 7 juli, vonden op en langs de route
allerlei activiteiten plaatsen voor alle leeftijden. IVN-gids Rody Klop gaf op 7 juli een excursie in
het Zuidelijk Randpark. Op het programma stonden verder kanoën, een vroege vogelexcursie,
demonstratie zeilbootjes, een kanotocht voor kinderen. Op 7 juli was er ook aandacht voor het
schoonhouden van de parken en groengebieden en bij het Havenhoofd Carnisselande vond een
tuinstoelenconcert plaats.

Diverse activiteiten en wetenswaardigheden
IVN Duurzaamheidsweekend op 28 t/m 30 september
In het weekend van 28-30 september komen we met allemaal IVN 'ers die duurzaamheid een warm
hart toedragen samen in de buurt van Zwolle. Daar leren we nieuwe dingen (oa van de spreker Li
An Phoa van Drinkable rivers), praten we met elkaar én gaan we aan de slag. Om precies te zijn met
een duurzame verjaardagskalender, vol met tips om duurzaamheid vorm te geven binnen IVN,
persoonlijke duurzame uitdagingen en schitterende natuurfoto's. Het belooft een leuk en leerzaam
weekend te worden. Meer informatie over het programma en je opgeven kan via deze link: https://
www.ivn.nl/duurzaamheidsweekend2018
Er zijn maar 30 plekken beschikbaar, dus wees er snel bij!
Meer informatie bij Marit (de Koning), Junior projectleider van Team Duurzaamheid.

Van het bestuur
Binnenkort valt bij iedereen (alle leden en donateurs) van de afdeling een brief in de bus, met
daarin een uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 27 september.
Houdt deze datum alvast vrij. Belangrijkste agendapunt is de naam- en statutenwijziging van de
afdeling; het werd hoog tijd deze te moderniseren en aan te passen aan die van de landelijke
vereniging.
Het bestuur blijft op zoek naar nieuwe bestuursleden. Informeer eens (bij Liesbeth den Haan,
06-47046122) wat het bestuurslidmaatschap inhoudt.
Cursus ‘Bij-vriendelijk tuin en groenonderhoud’ in september nog een paar plekjes beschikbaar!
NLZoemt, het landelijke project waarbinnen IVN zich samen met
andere natuurorganisaties inzet voor het verbeteren van de
leefomgeving voor de wilde bij, biedt dit najaar een korte cursus
aan over bij-vriendelijk groen- en tuinonderhoud voor alle
vrijwilligers die actief zijn in of voor het groen. En het mooie
nieuws is dat er nog een paar plekjes beschikbaar zijn! Deze cursus
bestaat uit twee cursus avonden in het najaar van 2018 en een
excursie in het voorjaar en kost 35 euro p/p. De cursus wordt
gehost door de Natuur en Vogelwacht in Alblasserwaard en staat
gepland op donderdag avond 6 en 20 september van 19.30 tot 22.00
u. Voor meer informatie over de cursus, check deze link https://
www.ivn.nl/cursussen/activiteiten/laat-jouw-buurt-zoemen Voor de
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enthousiastelingen deelnemers die zich nog willen inschrijven, ga naar deze link: www.ivn.nl/laatjouw-buurt-zoemen/inschrijfformulier-zuid-holland
IVN Ledendag in ‘Green Capital’ Nijmegen op 6 oktober
Het prachtige Nijmegen is in 2018 Europe's Green Capital: de perfecte plek voor de landelijke IVN
ledendag op zaterdag 6 oktober. In de ochtend word je getrakteerd op boeiende lezingen van
Matthijs Schouten, Joszi Smeets en een bijzonder, grappig en interactief intermezzo. Met
bezienswaardigheden als het iconische Kronenburgerpark, de Ooijpolder en de Bastei, het
spiksplinternieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie, is ook het middagprogramma zeer de
moeite waard. De hele dag staat in het teken van Natuur en Cultuurhistorie.
Aanmelden is vanaf nu mogelijk en kan tot uiterlijk donderdag 20 september 2018 via: www.ivn.nl/
ledendag.
NB: het is ook mogelijk om initiatieven van de afdeling te nomineren voor vrijwilligersprijzen: de
Scharrelkidsprijs en de Innovatieprijs. Meer info is te vinden op: www.ivn.nl/ledendag/
vrijwilligersprijzen.

Volgende Nieuwsbrief
Deze Nieuwsbrief is samengesteld door Liesbeth den Haan.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt (bij voldoende kopij) op 26 augustus 2018.
Bijdragen aan de Nieuwsbrief kunnen worden ingezonden naar ivnrdam.redactie@gmail.com.
Stuur je kopij voor Nieuwsbrief nr. 36 (augustus 2018) uiterlijk op 24 augustus op.
———————————

Uitsmijter van de maand

Ra ra wat ziet u hier?
Een Mantelmeeuw met een (dode) Gaai in zijn bek en pikkend in het lichaam. Gezien op de hoek
van de Vredenoordkade en de Gerdesiaweg, door Liesbeth den Haan, op 14 juni 2018.
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