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Nieuwsbrief nummer 42 d.d. 20 februari 2019
In dit nummer:
- Wandeling Terbreggepad (23 februari)
- Avondexpeditie (voor kinderen) in park Zestienhoven (9 maart)
- Natuurexcursie ‘Beheer in het Kralingse Bos’ (10 maart)
- Jaarvergadering voor leden (en donateurs) IVN afd. Rotterdam en omstreken (16 maart)
- Verslag Bomen in de winter (27 januari)
- Verslag Vogelexcursie in Eendragtspolder (3 februari)
- Lezing over Wolven (5 maart)
- Trainingsdag Natuurbeleving en Dementie (13 april en 11 mei)
- Weekendcursus Diersporen (1 & 2 juni; 5 & 6 oktober)
- De eekhoorn in het Kralingse Bos - vervolg
- Film ‘Our farm in the future’
- Onno’s tekening
- Foto van de maand
- Colofon

Op ons programma de komende maand
Zaterdag 23 februari 09.45 u
Wandeling Terbreggepad (langs de oevers
van de Rotte), 12 km
Verzamelen op Rotterdam Centraal bij de
bankjes in de centrale hal om 09.45 uur. We
wandelen vanaf station Rotterdam Centraal via
Rotterdam Noord langs de Rotte naar Ommoord. De wandeling eindigt bij station Rotterdam Alexander.

Zaterdag 9 maart 18.45 u
Avondexpeditie in park Zestienhoven
Voor kinderen vanaf 8 jaar, onder begeleiding
van een volwassene.
Vertrek vanaf Tuinieren voor Ouderen, Achterdijk 2 (aan fietspad), Rotterdam, bij gemaaltje.
De kinderen gaan ontdekken welke dieren actief zijn in het bos als het donker is en hoe ze
leven. Daarna gaan ze binnen braakballen van
uilen uitpluizen. Er kunnen 20 kinderen meedoen. Inschrijving vooraf is verplicht. Alle details staan op de website te lezen.
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Zaterdag 16 maart aanvang 10.30 u welkom vanaf 10.00 u
Jaarvergadering voor leden (en donateurs)
van IVN afdeling Rotterdam e.o.
Natuureducatiecentrum Wilgenhof, Ringdijk
76, 3054 KV Rotterdam
We kijken terug op het afgelopen jaar en vooruit naar (de rest van) 2019, aan de hand van
een fotoverslag, het jaarplan en de financiële
stukken. Verder op de agenda het nieuwe
Huishoudelijk Reglement dat o.a. gaat over
hoe wij met elkaar en met deelnemers aan onze
activiteiten willen omgaan. We sluiten af met
een gezamenlijke (vegetarische) lunch.
Zondag 17 maart 13.00-15.00 u
Bosbeheer in Kralingse Bos
Thema van deze excursie is het beheer van bomen. Hoe natuurlijk is het Kralingse Bos? Wat
voor afwegingen in het beheer worden er gemaakt en wat zit daarachter?
Start: Vóór uitspanning Beach House, begin
Langepad. Natuurgidsen en meer informatie:
Marius Huender (06-15084693) en Liesbeth den
Haan (06-47046122).

Wat deden we de afgelopen maand
Verslag excursie ‘Bomen in de winter’ in
het Kralingse Bos (27 januari 2019)
Op 27 januari hielden Natuurgidsen Catolien
Vermeulen en Liesbeth den Haan een excursie over groeiwijzen en overlevingsstrategieën van verschillende soorten bomen in de
winter. Vooral nodigden zij de deelnemers uit
te kijken naar wat je daarvan aan de buitenkant van bomen kon zien (en ruiken en voelen). En dat is best veel.
Een van de kenmerken op de schors van bomen, waaraan je de soort kunt herkennen, is
de vorm van de lenticellen. Meer daarover vind je in het voorjaarsnummer van Klimop (dat eind
maart verschijnt).
Verslag Vogelexcursie naar de Eendragtspolder (3 februari 2019)
Met een grote groep belangstellenden gingen we op zoek naar de overwinterende (water)vogels in
dit waterrijke gebied. We spotten een vijftiental soorten, waaronder Dodaars, Rosse stekelstaart,
Pijlstaart, Krakeend, Brandgans, Blauwe(?) Kiekendief, Torenvalk.
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Tips en wetenswaardigheden
5 maart 19.00- 20.00 u - Lezing over wolven
Om te vieren dat de wolf officieel terug is op
Nederlandse bodem komt Leo Linnartz een
lezing geven! Linnartz is dé wolvenspecialist
van Nederland; hij is nauw verbonden aan
‘Wolven in Nederland’, een organisatie die
werkt aan een corrrecte informatievoorziening
over de wolf en zijn terugkeer naar Nederland.
Op dinsdag 5 maart komt Linnartz van 19.00 –
20.00 uur spreken in Bibliotheek Ridderkerk
Centrum. Meer informatie vind je hier.
Op de tekening: prent van rechtervoorvoet van
een wolf (Weylin Tracking).
Locatie: Bibliotheek Ridderkerk Centrum, Sint
Jorisplein 77 2981 GB Ridderkerk.
Training ‘Natuurbeleving & Dementie’
Op 13 april en 11 mei van 13.30 - 16.30 u;
inloop vanaf 13.00 u
Locatie: Infocentrum Heempad, Gouda
Nagenoeg iedereen knapt op van een bezoekje
aan de natuur. Dat geldt voor jong en oud. Toch
komen mensen met dementie nauwelijks in de
natuur. Juist vanwege hun beperking zijn zij
afhankelijk van anderen die hen mee naar buiten nemen. Daarom organiseert IVN IJssel &
Gouwe in samenwerking met IVN Zuid-Holland een training voor IVN-ers die met mensen
met dementie de natuur in willen. In de training leer je natuurbeleving in te zetten bij het
begeleiden van mensen met dementie. Deelnemers nemen ook een boekje met werkvormen en activiteiten mee naar huis. De training is toegankelijk voor leden van alle IVN afdelingen in Zuid-HolIVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o. Nieuwsbrief nr. 42 - 20 februari 2019
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land en Zeeland. Geïnteresseerde IVN-ers kunnen zich opgeven via Ton van Rossum: info@ivn-ijsselengouwe.nl.
Weekendcursus (2 x) ‘Diersporen’ van Weylin Tracking - wees er snel bij!
1 & 2 juni 2019 en 5 & 6 oktober 2019
Voor wie meer wil leren over diersporen is de
weekendcursus diersporen een uitstekende
start. In deze twee dagen gaan we het brede
spectrum aan sporen welke we kunnen vinden
in Nederland verkennen. De eerste dag beginnen we op de Veluwe. De tweede dag duiken
we typische Nederlandse riviernatuur in, namelijk de uiterwaarden nabij Deventer.
Heb je interesse, meld je dan nu aan; de ervaring leert dat deze cursus snel is volgeboekt.
Voor meer aanmelding en meer informatie, ga naar https://www.weylintracking.nl/contact.php.
Kralingse Bos:
Uitgezette eekhoorn mag blijven
In de vorige Nieuwsbrief berichtten we over
een Amerikaanse Rode eekhoorn die was opgedoken in het Kralingse Bos. Er was heel wat
over te doen over deze exoot. Moest hij daar
weg? Het verlossende woord kwam van boswachter Henk Suurbach: ‘Laat hem rustig blijven, een enkel exemplaar kan geen kwaad, we
houden ‘m in de gaten.’
Op de foto: een inheemse eekhoorn, in een
tuin.

Gezien op BBC: De boerderij van de toekomst
Natuurfilmster Rebecca Hosking onderzoekt hoe zij haar familieboerderij in Devon kan omvormen
tot een duurzame boerderij met laag energieverbruik. Bekijk deze interessante reportage (herhaling
van oorspronkelijke uitzending in 2008, maar zeer actueel), Engels gesproken en (instelbaar) ondertiteld in het Engels, door hier te klikken.

Foto van de maand
Foto ingestuurd door Mariëtte Beuzenberg.
Het kostte haar wat moeite de naam van deze
soort te achterhalen. Het gaat om een exoot
afkomstig uit China: de Chinese knobbelgans.
Zij fotografeerde het stel, eind januari, langs
het Havenspoorpad (fietspad) in RotterdamLombardijen.
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Onno’s tekening

Kijk voor meer tekeningen van Onno op de website bij Uit de Pen.

Word lid van IVN voor € 24,- per jaar
of donateur (min. € 13,- per jaar).
Huisgenootleden betalen € 7,50 per jaar.
Meld je aan via het aanmeldformulier op
de afdelingswebsite:
www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-enomstreken
Of stuur een e-mail naar
ivnrotterdam@gmail.com, met de
volgende gegevens: naam, adres,
woonplaats (en als je wilt) ook je
telefoonnummer.

De volgende Nieuwsbrief (nr. 43)
verschijnt op 20 maart 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 16 maart.
Fotoverantwoording
De foto’s in deze uitgave (in volgorde van
plaatsing) zijn gemaakt door Liesbeth den
Haan (2x), Esmeralda Eggen, Liesbeth den
Haan (2x), Philip Both, (tekening) Weylin
Tracking, Liesbeth den Haan (2x), Anita van
Keulen, Mariëtte Beuzenberg, (tekening) Onno
van Daalhuizen.

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