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Nieuwsbrief nummer 39 d.d. 21 november 2018
Zangvogels en vleermuizen in het Kralingse Bos
hebben jouw praktische hulp nodig - op 1 december
Sinds vele jaren onderhoudt de werkgroep Nestkasten van IVN afdeling Rotterdam e.o. de
nestkasten voor vogels en vleermuizen in het Kralingse Bos. Zaterdag 1 december is het weer

zover dat we de jaarlijkse ronde doen in het Bos. We inspecteren alle kasten, maken ze schoon
en wanneer nodig halen we ze eraf en vervangen ze. De coördinator van de werkgroep neemt de
benodigde materialen mee (inclusief koffie en koek voor een gezellige koffiepauze). De ladders
van IVN die in de Gemeentewerf opgeborgen liggen halen we op. Meer helpende handen zijn
welkom om dit werkje te doen. En vind je het leuk om te knutselen met hout en de kasten te
repareren die deels vergaan zijn (door het weer of door overactieve spechten)? Kom ook en loop
mee om te kijken wat het inhoudt en of dat wat voor jou is.
Meld je aan bij de coördinator Ellen Weerdmeester, op 06-28150728 (buiten schooltijden),
010-4676607 (bij geen gehoor svp je tel.nr. een e-mailadres achterlaten) of stuur een berichtje
naar a.weerdmeester@upcmail.nl.
Tot ziens op zaterdag 1 december, om 08.30 uur, bij de gemeentewerf aan de Beatrixlaan in het
Kralingse Bos, vlakbij snackbar Veulenhoff.
IVN afd. Rotterdam e.o.
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Verder in dit nummer:
- (verslag van) de ledenwandeling naar Haagse landgoederen (27 oktober)
- (verslag van) de excursie naar Nessepolder en Hoge Bergse Bos (11 november)
- (verslag van) de excursie naar het Kralingse Bos (18 november)
- (verslag van) de ledenwandeling naar Leidsche Hout en binnenstad Leiden (17
november)
- de komende activiteiten eind november en december: excursie Donckse Bos (25
november), Nestkastenronde in Kralingse Bos (1 december), ledenwandeling
Rotterdam-Zuid (22 december)
- tips en wetenswaardigheden: Dialoog over de toekomst van IVN, bestuur uitgebreid
- foto’s van de maand

Op het programma de komende maand
Herhaalde aankondiging, nu met datum:
Zondag 25 november van 10.00 tot 12.00 uur
Natuurexcursie in parkbos Huys ten Donck
We gaan het parkbos bij Huys ten Donck
verkennen - het enige landhuis in de
Rotterdamse regio dat nog bewoond wordt, en
wel door de familie die het gesticht heeft. Het
landgoed is grotendeels ingericht in Engelse
landschapsstijl. Een wandeling door dit park is
een belevenis. Een IVN-natuurgids die het
gebied en zijn flora en fauna heel goed kent,
leidt je rond langs de markante punten.
Startpunt is bij de ingang van Huys ten Donck, Benedenrijweg 461 in Ridderkerk.
RET-bus nr. 144 (vanaf Zuidplein en station Lombardijen) stopt pal voor het landhuis, bij de
gelijknamige halte.
De wandeling duurt 2 uur. Honden zijn niet toegestaan.
Een wandelkaart a € 1,- per stuk is vereist; deze is bij de IVN-gids te koop, bij de start.
Aanmelding vooraf is niet nodig.
Meer informatie bij Rody Klop (06-41229114)
Zaterdag 22 december
Ledenwandeling door Rotterdam-Zuid
Het wandeljaar 2018 sluiten we op z’n
Rotterdams af: koffie bij de Ballentent, we
lopen door de Maastunnel langs de SS
Rotterdam naar Charlois en door het
Zuiderpark en eindigen met een drankje bij
Varkenoord/Feijenoord. Daar gaan we met
tram 23 terug naar Rotterdam Centraal.
Verzamelen op Rotterdam Centraal bij de
bankjes in de centrale hal om 10.00 uur. We
gaan met tram 7 naar het Willemsplein, waar
de wandeling start.
IVN afd. Rotterdam e.o.
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Wat deden we de afgelopen maand
Ledenwandeling naar Haagse landgoederen (27
oktober 2018)
Marlot waar Quicksilver S nog altijd draaft
Aantal wandelaars: 10
Verslag en foto’s Lenie Lelie en Anita van
Keulen
Het was een bijzondere zaterdag; het begon al
in de trein toen we in de buurt van station Laan
NOI kwamen en daar zagen dat de wereld wit
was door een hevige hagelbui. Bij station
Mariahoeve was daar echter … Lees verder

Excursie in de Nessepolder en het Hoge
Bergse Bos (11 november 2018)
Deze excursie, geleid door natuurgidsen Paul
Winckers en Catolien Vermeulen, trok 14
deelnemers.
Er is geen verslag beschikbaar. Hiernaast zien
we twee vondsten tijdens de wandeling gedaan:
een takje begroeid met korstmos en het ‘harige’
napje met eikel van een Moseik.

Excursie in het Kralingse Bos (18 november
2018)
Natuurgidsen Marius Huender en Liesbeth den
Haan leidden 17 deelnemers langs markante
punten langs de Kralingse Plas en in het Bos
waar iets van de waterhuishouding te zien was,
om te beginnen bij het Kralingse Verlaat en te
eindigen in de Heemtuin gelegen bij de
Kralingse Plas. Er komt een fotoverslag
beschikbaar, te zien op de website, onder
Actief010. Mocht het er nog niet op staan, kijk
dan later even opnieuw.

Catolien Vermeulen toegetreden tot bestuur
Het bestuur van de afdeling is onlangs versterkt met Catolien Vermeulen. De Algemene
Ledenvergadering van 25 oktober benoemde haar met algemene stemmen.
Catolien is algemeen bestuurslid, terwijl Paul Winckers penningmeester en waarnemend
secretaris blijft en Liesbeth den Haan voorzitter.
Catolien is gediplomeerd natuurgids en is erg bezig met duurzaamheid in de praktijk.
IVN afd. Rotterdam e.o.
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Tips en wetenswaardigheden
KOM MEEPRATEN op 13 december
over de toekomst van IVN en vormen van samenwerking
Aanvang en locatie: 18.30 uur, in De Papaver (in Delft)
De eerder aangekondigde Dialoogsessie in Zuid-Holland, over het thema ‘Samen meer bereiken’
met IVN, is verplaatst naar 13 september a.s.. De discussie is als agendapunt toegevoegd aan het
Bestuurlijke Overleg (van alle IVN-afdelingen in Zuid-Holland). Het jaar wordt daarmee op een
feestelijke manier afgesloten. ‘Samen’ verwijst naar samenwerking tussen de afdelingen,
vrijwilligers met beroepskrachten, actieve leden met incidentele vrijwilligers. En hoe kunnen we de
verbinding met de samenleving versterken en welke organisatiestructuur past daarbij?
Na een korte introductie, gaan we met behulp van een paar leuke werkvormen in op een drietal
centrale vragen:
- Hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers nog beter samenwerken (aan de missie van IVN)?
- Hoe kan IVN nog beter de verbinding maken met de samenleving en nieuwe vrijwilligers
betrekken?
- Welke organisatiestructuur past bij een goed samenwerkend IVN?
De bijeenkomst start om 18.30 uur met een hapje en drankje. Dan volgt een welkomstwoord door
iemand vanuit IVN landelijk. De input wordt verzameld en doorgegeven aan de Landelijke Raad
van IVN (het hoogste democratische orgaan). We sluiten af met een borrel.
Locatie is duurzaamheidscentrum De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ Delft.
Er kunnen maximaal 3 personen deelnemen. Geef je dus snel op bij Liesbeth den Haan
(liesbethdenhaan@gmail.com; 06-47046122), bij wie je ook meer informatie kunt krijgen.
Wie gaat de Nieuwsbrief samenstellen?
Vind je het leuk om de leden, donateurs en sympatisanten van IVN Rotterdam op de hoogte te
houden van het wel en wee van de afdeling? Van wat er in IVN landelijk en regionaal voor
nieuwe ontwikkelingen zijn en wat er voor nieuwigheden in ons werkgebied, op het gebied van
natuur en duurzaamheid? Kan jij de lezers verrassen met korte, bondige en inspirerende
berichten en nieuwtjes?
Neem dan de samenstelling en opmaak van de Nieuwsbrief op je. Informeer bij Liesbeth den
Haan, tel. 06-47046122, liesbethdenhaan@gmail.com; zij kan je vertellen wat het inhoudt en
hoe veel tijd het je kost.

Foto’s van de maand

Piet Mulder maakte deze foto van in
herfstkleuren getooide beuken in het Kralingse
Bos.

IVN afd. Rotterdam e.o.
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En Piet maakte ook deze foto van een jonge
Vijgenboom midden in de stad, aan de rand
van het Museumpark, aan de voet van een
(spiegelende) wand. De wand geeft deze
warmteminnaar de benodigde warmte en
beschutting.

Colofon en volgende Nieuwsbrief
Deze Nieuwsbrief is samengesteld en opgemaakt door Liesbeth den Haan.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 20 december 2018.
Heb je een idee voor een bijdrage of een tip voor een berichtje in de Nieuwsbrief? Stuur die naar
ivnrdam.redactie@gmail.com, en doe dat uiterlijk op 14 december.
Fotoverantwoording
De foto’s in deze uitgave zijn (in volgorde van plaatsing, per pagina) gemaakt door Liesbeth den
Haan, Liesbeth den Haan, Anita van Keulen, Lenie Lelie, Esmeralda Lemstra-Eggen (2x), Liesbeth
den Haan, Piet Mulder, Piet Mulder.
U ontvangt deze Nieuwsbrief (per e-mail) omdat u lid bent van IVN, bij de afdeling Rotterdam
en omstreken of belangstelling hebt getoond voor ons werk. Mocht u deze Nieuwsbrief niet
meer wensen te ontvangen, meldt u zich dan hier af.

IVN afd. Rotterdam e.o.
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