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Nieuwsbrief nummer 40 d.d. 19 december 2018
Gewijzigde ledenwandeling
Rotterdam: Delfshavenpad, de westelijke uitbreiding, 12 km.
Zaterdag 22 december 2018
We sluiten het wandeljaar 2018 op z’n Rotterdams af. We lopen o.a. langs de Veerhaven, door
het Euromastpark, Delfshaven, het dakpark naast het Marconiplein, Spangen, de
Heemraadssingel en eindigen op het Eendrachtsplein (metro A,B,C/tram 4,7 /bus 32).
We verzamelen op Rotterdam Centraal bij de bankjes in de centrale hal om 10.00 uur. We gaan
met tramlijn 7 naar het Willemsplein, waar de wandeling start.
Verder in dit nummer:
- Nieuwjaarswandeling/-samenzijn op zaterdag 12 januari
- Ledenwandeling op zaterdag 26 januari
- Natuurexcursie op zondag 27 januari
- Impressie natuurexcursie Donckse Bos (25 november)
- Resultaten Nestkastenonderhoud Kralingse Bos (1 december)
- Laatste nieuws uit het Kralingse Bos
- Leer je groen en Schone Rivieren
- Nature Today
- Doe mee met de Eindejaarsplantenjacht van de Rotterdamse Florawerkgroep
- Foto van de maand
- Colofon

Op het programma de komende maand
Nieuwjaarswandeling door het Lage Bergse
Bos, met na afloop een koffie (of thee) mét,
op 12 januari - kom je ook?
Startlocatie: eindpunt tramlijn 4, halte ‘Burg.
Van Kempensingel’ (aan de Molenlaan). We
vertrekken daar om 13.30 uur.
We lopen een uurtje, om uit te komen, rond
14.30 uur, bij restaurant Lake House,
Bergsebosdreef 6, 2661 GN Bergschenhoek.
Meld je uiterlijk op 10 januari aan, via
ivnrotterdam@gmail.com of per telefoon bij
Catolien Vermeulen (06-10669745). Geef wel
even door of je meewandelt of dat je
rechtstreeks naar Lake House gaat.
IVN afd. Rotterdam e.o.
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Zaterdag 26 januari
Ledenwandeling Landgoederen in Rijswijk,
ong. 11 km
We wandelen door de groenstroken van
Rijswijk en twee landgoedparken.
Verzamelen en start: in NS-station Rotterdam
Centraal bij de bankjes in de centrale hal om
9.45 uur. De trein vertrekt om 10.06 uur van
spoor 8.
Voor leden en donateurs. Niet-leden kunnen
een keer meelopen; meld je vooraf wel even
aan.
Meer informatie bij Werkgroep Wandelingen:
Lenie Lelie, 06-44593991, lenielelie@outlook.com
Anita van Keulen, 06-14986138, anitavankeulen@upcmail.nl

Zondag 27 januari 13.00-15.00 u
Natuurexcursie Bomen in de winter
Wat zien we aan de bomen, hoe overleven zij
de winter? Waaraan kan je bomen in de winter
herkennen? Wil je hierover mee te weten
komen, loop dan mee.
Deelname is gratis; aanmelding vooraf is niet
nodig.
Start: Prinses Beatrixlaan, Kralingse Bos; vóór
uitspanning De Eekhoorn, bij het hertenkamp.
Natuurgidsen en meer informatie: Catolien
Vermeulen (06-10669745) en Liesbeth den
Haan (06-47046122).

Wat deden we de afgelopen maand
Natuurexcursie door het parkbos bij Huys
ten Donck (25 november 2018)
Acht deelnemers trotseerden de vroegte en een
de koude om het parkbos te doorkruisen,
samen met natuurgids Rody Klop. Er waren
heel wat mooie paddenstoelen te bewonderen,
zoals deze Gekraagde aardster.

IVN afd. Rotterdam e.o.
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Nestkastenronde (1 december 2018)
De resultaten
Met een flinke groep vrijwilligers maakten we
de ronde langs meer dan 100 nestkasten, voor
vogels en vleermuizen. We maakten alle kasten
schoon en we deden al doende leuke
ontdekkingen. Wel 79 mezenkasten waren
bezet geweest! In het nestmateriaal troffen we
pluizen aan van de paardendekens, van de
paardenstalhouderij dichtbij. We troffen soms
andere bewoners dan verwacht. Lees meer in
het uitgebreide artikel in het winternummer
van Klimop.

Tips en wetenswaardigheden
LAATSTE NIEUWS
Eigenaresse van De Eekhoorn
ziet na vele jaren weer een eekhoorn
in het Kralingse Bos!
Op 13 december kon ze nog net met haar
smartphone een foto maken van een eekhoorn,
vlakbij de gelijknamige uitspanning aan de
Beatrixlaan, in het Kralingse Bos. Zo’n dertig
jaar geleden verdwenen de laatste eekhoorns
uit het Bos. Nu is er eindelijk weer een
gesignaleerd. Hopelijk blijft het niet bij een
enkele waarneming.

Leer je groen is een e-learningplatform
toegankelijk voor alle IVN’ers.
Er staan twaalf e-learningmodules op. Ze gaan
over onderwerpen als veilig buiten werken,
duurzaamheid, het plantenrijk, wilgen knotten,
en het ontstaan van het landschap. Eén module
duurt ongeveer een half uur tot een uur en
behandelt basiskennis over het betreffende
onderwerp. In de toekomst komen er meer
modules bij.
Voor wie is Leer je groen?
De e-learningmodules zijn interessant voor alle
mensen die werkzaam zijn in de natuur en daar meer over willen leren. Bijvoorbeeld vrijwilligers
die natuuronderhoud uitvoeren en (beginnende) natuurgidsen. Het platform wordt ook gebruikt
binnen de IVN Natuurgidsenopleiding.
Hoe ga je naar Leer je groen?
Ga naar OnsIVN en klik in de groene balk bovenaan op de knop ‘Leer je groen’. Klik dan op de
IVN afd. Rotterdam e.o.
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knop ‘Inloggen’. Als je al eerder op Leer je groen bent geweest, ga je nu direct door naar de
startpagina van Leer je groen. Als je nog niet eerder op Leer je groen bent geweest, vul je eenmalig
een kort inschrijfformulier in en daarna ga je direct door naar Leer je groen.
N.B. Ben je nog niet actief op OnsIVN? Je kunt hier een account aanvragen: www.ivn.nl/onsivn.
Wil je meer informatie? Neem dan contact met cursushuis@ivn.nl. Veel plezier op Leer je groen!
Ken je het project SCHONE RIVIEREN?
Er is steeds meer aandacht voor de plastic soep
en wereldwijd zetten miljoenen mensen zich
voor opruimacties op stranden. De aanvoer van
plastic afval vanuit rivieren is echter een
onderbelicht probleem. IVN, Plastic Soup
Foundation en Stichting De Noordzee bundelen
de krachten en brengen hierin verandering met
‘Schone Rivieren’. Ons ultieme doel? Geen plastic
afval meer via rivieren naar zee.
Je kan actief worden door mee te doen met het onderzoek of met het opruimen van zwerfafval.
Zoek je meer informatie? Kijk op de website schonerivieren.org. Ben je geïnspireerd en wil je wat
doen in Rotterdam? Meld je bij onze afdeling.

Nature Today
Een schat aan actuele Nederlandstalige
informatie uit en over de natuur en de
ecologie in Nederland
Biologen geven er informatie over onder andere
vlinders, zoogdieren, amfibieën, libellen,
planten, zeedieren en vogels. Je kunt ervoor
kiezen met de door jou gewenste frequentie een
‘Natuurbericht’ per email te ontvangen, met alle
berichten van de afgelopen periode. Meld je hier aan. Of kijk op de website naturetoday.com welke
voor jou interessante berichten er staan; je kunt ook zoeken in het archief.
Eindejaarsplantenjacht in Rotterdam
Donderdag 3 januari 2019 15.00 - 16.30 uur
Gedurende een uurtje gaan plantenliefhebbers
op jacht naar bloeiende wilde planten. Je hoeft
geen ervaren botanist of deskundige te zijn om
mee te doen. De ‘jacht’ wordt georganiseerd
door de Rotterdamse Florawerkgroep.
Dit jaar is het startpunt Stadskwekerij De Kas,
gevestigd op een binnenterrein met ingang op
het adres Van Beuningenstraat 22, 3039WE
Rotterdam (Blijdorp). De deelnemers eindigen
daar ook, wisselen de vondsen uit en praten er
na.
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Foto van de maand
Buitenplaats op Eiland van Brienenoord
Op het Eiland Van Brienenoord verrijst een
nieuw gebouw, genaamd de Buitenplaats. Het
moet een denk- en werkplek worden voor
initiatieven op cultureel gebied. Een bijzondere
locatie, met zicht op Rotterdam en toch midden
in de natuur. Het gebouw wordt zoveel
mogelijk opgebouwd met gerecycelde
materialen, afkomstig van de afbraak van het
roemruchte clubhuis Arend en Zeemeeuw dat
er ooit stond. Het nieuwe gebouw zal af te
huren zijn voor uiteenlopende culturele
activiteiten.

Colofon en volgende Nieuwsbrief
Deze e-mail Nieuwsbrief is een uitgave van IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
email: ivnrotterdam@gmail.com
www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-en-omgeving
tel. 06-47046122 (Liesbeth den Haan, voorzitter)

Lid worden, voor € 24,- per jaar, of donateur (min. € 13,- per jaar)?
Een huisgenootlid betaalt € 7,50 per jaar.
Via het aanmeldformulier op de afdelings-website, te vinden onder de menu-optie Over Rotterdam
en omgeving. Of stuur een e-mail naar ivnrotterdam@gmail.com met de volgende gegevens: naam,
adres, woonplaats (en als je wilt) ook graag je tel.nr..

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 25 januari 2019.
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 20 januari.
Fotoverantwoording
De foto’s in deze uitgave zijn (in volgorde van plaatsing, per pagina) gemaakt door Philip Both,
Lenie Lelie, Liesbeth den Haan, Piet Mulder, Liesbeth den Haan, E. Willemse-de Werk, Liesbeth
den Haan, Liesbeth den Haan.

AFMELDEN
Je ontvangt deze Nieuwsbrief (per e-mail) omdat je lid of donateur bent van IVN afdeling
Rotterdam en omstreken of betrokken bent bij onze activiteiten. Mocht je de Nieuwsbrief niet
meer wensen te ontvangen, meld je dan hier af.
IVN afd. Rotterdam e.o.
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