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Nieuwsbrief nummer 36 d.d. 30 augustus 2018
Duurzaamheidsweekend verplaatst naar voorjaar
In de vorige Nieuwsbrief, van 30 juli, stond de aankondiging van het IVN
duurzaamheidsweekend eind september. Bij landelijk IVN kwamen veel reacties binnen dat
deze datum op te korte termijn was aangekondigd, waardoor vele geïnteresseerden helaas niet
konden deelnemen. Daarom is besloten om het weekend te verplaatsen naar het voorjaar en wel
naar het weekend van 29-31 maart 2019. Het programma blijft hetzelfde, maar omdat er in het
nieuwe jaar extra financiering beschikbaar is kan de deelnemersbijdrage omlaag van €120,naar €70,-. Alle informatie kun je nog eens nalezen via deze link: https://www.ivn.nl/
duurzaamheidsweekend2019. Via deze webpage kun je je ook alvast opgeven.

Na de relatieve ‘stilte’ van de zomerperiode, is de maand september traditioneel
vol met activiteiten. De landelijke Herfstcampagne (over alles wat er in de herfst
te zien is) wordt aangekondigd. Van de wandeling en van de excursie in de
afgelopen maand vindt u een (deel van het) verslag. Dit keer zijn er geen tips en
wetenswaardigheden, wél een dringende oproep van het bestuur.
Foto’s in deze uitgave zijn (in volgorde van plaatsing) gemaakt door Frank Biesta, Ben Huber,
Anita van Keulen, Liesbeth den Haan, Anita van Keulen/Lenie Lelie, Trudi Bruggemans, Anita van
Keulen.

Op het programma de komende maand
Stadsnatuurexcursie
Zondag 16 september van 11.00 tot
13.00 u
Onze tweede stadssafari (te voet) door
de Rotterdamse binnenstad, over
stadsnatuur en de aanpassingen van plant
en dier aan de bijzondere
omstandigheden van de stad.
Startlocatie: nog te bepalen - raadpleeg
de website, onder het kopje Activiteiten.
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Natuurexcursie eiland De Zaag
Zaterdag 22 september van 10.00 tot 11.30 u
Van een wandelende zandplaat tot (nieuwe)
getijdennatuur. Het eiland, in beheer bij ZuidHollands Landschap, heeft een metamorfose
ondergaan en er is nog meer te beleven dan
voorheen.
Startplaats: nabij Zaag 8, 2931 LD Krimpen aan
de Lek.
Met OV te bereiken: bushalte ‘Zaag’, lijn 194
Arriva.
Uw gids: Marlies Butter.
Meer informatie: Liesbeth den Haan (06-47046122)

Eetbare natuur
Zaterdag 29 september van 14.00 tot 16.00 u
Een excursie in het Kralingse Bos, met als
thema: eetbare natuur.
Startlocatie: nabij uitspanning Beachhouse,
Langepad 30, Rotterdam.
Uw gidsen: Rody Klop (06-41229114) en
Catolien Vermeulen (06-10669745)

Wandeling voor leden en donateurs
Delft: Delftse Hout en Oude Binnenstad 11 km.
Zaterdag 29 september 2018
Verzamelen op Rotterdam Centraal om 09.15 uur achter
de bankjes in de centrale hal.
De trein vertrekt om 09.27 van spoor 9. (NS intercity
Lelystad). Om 09.32 is deze trein op Station Schiedam
Centrum (indien gewenst) en is om 09.39 in Delft.
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Wat deden we de afgelopen maand
Ledenwandeling naar Schevingen, van
Mondriaan tot lekkerbek (gepland 28 juli,
verplaatst naar 4 augustus 2018)
Tekst en foto Lenie Lelie en Anita van Keulen
Een week later dan gepland in verband met
voorspelde onweersbuien gingen we op deze
zonnige zomerdag met 7 wandelaars op pad in
Den Haag.
Scheveningen, van Mondriaan tot lekkerbek:
Mondriaan omdat de wandeling start bij het
Gemeentemuseum in Den Haag, ontworpen
door Berlage, waar veel werken van
Mondriaan permanent tentoongesteld zijn. We
liepen door een gedeelte van het Statenkwartier en kwamen op het Frederik Hendrikplein langs het
beeld van de Indische tantes. De route voerde ons naar het andere deel uit de titel: de havens en de
visafslag, de geur van gebakken lekkerbekjes. We weerstonden de verleiding en liepen door naar de
boulevard, waar een heerlijk zeewindje welkom was. Tijd voor een pauze in één van de
strandtenten. Dat wespen … Lees verder op de
website, onder de tab Actief 010.
Fietsexcursie door Hitland (4 augustus 2018)
Verslag van een van de deelnemers (Trudi
Bruggemans)
Op 4 augustus jl. vertrokken we per fiets, onder
leiding van Liesbeth den Haan, vanaf de ’sGravenweg 6a te Nieuwerkerk aan den IJssel.
Een klein groepje van 6 personen verscheen op
de startplaats. De zon scheen fel, eigenlijk was
het gewoon bloedheet, maar het was heerlijk
om te fietsen. De bestemming was Hitland
waar we op diverse locaties even stopten en van
Liesbeth bijbehorende informatie kregen. We startten bij het met hekken afgesloten, automatisch
werkende gemaal dat het gehele gebied van Hitland bedient. Hitland bestond vroeger uit drie
polders: Esse, Blaardorp en Gansdorp, die in de 19de eeuw zijn samengevoegd. Later reden we
langs een huis met dezelfde naam op de gevel; in dit gebouw was … Lees verder op de website,
onder de tab Actief 010.

Van het bestuur
Het is echt dringend dat nieuwe bestuursleden toetreden tot het bestuur. De functie van secretaris is
vacant, maar je kunt ook als algemeen bestuurslid het bestuur komen versterken, meedenken over
het beleid en een of meer taken op je nemen die bij je passen. Informeer eens (bij Liesbeth den
Haan, 06-47046122).
IVN afd. Rotterdam e.o.

Nieuwsbrief nr. 36 - 30 augustus 2018

3!

Herfstcampagne 2018 komt eraan!

Buiten zindert de zon, maar de Herfstcampagne is al in zicht. Dit jaar richt de campagne zich
niet alleen op paddenstoelen, maar verbreden we naar alle activiteiten in de herfst. Zoals bij
de Slootjesdagen komt er landelijke publiciteit via de campagnewebsite ivn.nl/herfst en
komen aangemelde activiteiten op een kaart te staan via welke mensen zich ook kunnen
opgeven bij de afdeling.
Onze afdeling gaat de activiteit(en) binnenkort plannen en voorbereiden. Meld je aan als je
wilt meedoen, bij Liesbeth den Haan, 06-47046122.

Volgende Nieuwsbrief
Deze Nieuwsbrief is samengesteld door Liesbeth den Haan.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 26 september 2018.
Bijdragen aan de Nieuwsbrief kunnen worden ingezonden naar ivnrdam.redactie@gmail.com.
Stuur je kopij voor Nieuwsbrief nr. 37 (september 2018) uiterlijk op 24 september op.

IVN afd. Rotterdam e.o.

Nieuwsbrief nr. 36 - 30 augustus 2018

4!

Foto van de maand

Rustende Krooneenden. Foto Anita van Keulen.
Heeft u een leuke of bijzondere waarneming op foto vastgelegd en wilt u die op deze plaats
aan anderen laten zien? Stuur uw foto in, liefst met een kort bijschrift, en wellicht wordt hij
geplaatst in de volgende Nieuwsbrief.
———————————-

IVN afd. Rotterdam e.o.

Nieuwsbrief nr. 36 - 30 augustus 2018

5!

