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Nieuwsbrief nummer 43 d.d. 31 maart 2019
In dit nummer:
- Natuurexcursie in Eschpolder (Rotterdam), 6 april
- Natuurexcursie in historische tuin Schoonoord (Rotterdam), 13 april
- Ledenwandeling ‘Bollentocht’ (Aerdenhout), 20 april
- Natuurexcursie in het Schollebos (Capelle a/d IJssel), 20 april
- Impressie van Avondexpeditie voor kinderen in park Zestienhoven, 9 maart
- Impressie van jaarvergadering van IVN afd. Rotterdam en omstreken, 16 maart
- Impressie van excursie Beheer in het Kralingse Bos, 17 maart
- Een aanrader: EHBO-app
- Start floristisch seizoen 2019 voor Rotterdamse Florawerkgroep, 9 april
- Rondleiding in Botanische Tuin Afrikaanderwijk (Rotterdam), 20 april
- Bochtafsnijding Delftsche Schie een feit
- Exotische schildpad in Kralingse Bos aangetroffen
- Onno’s tekening
- Foto van de maand
- Colofon

Op ons programma de komende maand
Zaterdag 6 april 2019 - 14.00-16.00 u
Eschpolder, Rotterdam
Ga mee op stap in dit bijzondere, oude poldergebied. Er was ooit een groot landgoed gevestigd en er stonden buitenverblijven. Nadat een
deel als stortplaats van haven- en rivierslib in
gebruik is geweest, is het op natuurlijke wijze
begroeid geraakt. De natuur kon ongestoord
haar gang gaan en daardoor kreeg het gebied
haar licht verwilderde karakter.
Deelname is gratis; aanmelding vooraf is niet
nodig. Meer details op de website.
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Zaterdag 13 april - 14.00-16.00 u
Historische tuin Schoonoord, Rotterdam
De historische tuin Schoonoord ligt in de Muizenpolder, een van de kleinste polders van ons
land. De tuin was lange tijd het buitenverblijf
van een lid van de bankiersfamilie Mees. De
huidige tuin is ontworpen door de beroemde
tuinarchitect Zocher.
Deelname is gratis; aanmelding vooraf is niet
nodig. Meer details op de website.
Zaterdag 20 april
Aerdenhout, Bollentocht, +/- 11 km.
Verzamelen op station Rotterdam Centraal bij
de bankjes in de centrale hal om 8.55 uur. De
trein naar Heemstede-Aerdenhout vertrekt om
9.12 uur van spoor 9. In Heemstede-Aerdenhout nemen we bus naar Aerdenhout. We wandelen door landgoed Leyduin en langs de bollenvelden en eindigen bij station Hillegom,
waar we op de trein naar Rotterdam stappen.
Zaterdag 20 april - 10.00-12.30 u
Schollebos, Capelle aan den IJssel
Het stadsrecreatiepark Schollebos bestaat veertig
jaar en begint al aardig op een echt bos te lijken.
De beplanting bestaat uit van nature in dit type
gebied voorkomende bomen, struiken en planten.
In het voorjaar vindt in de natuur een ware groeiexplosie plaats. De vogels zijn druk met nesten
bouwen of zijn reeds aan het broeden. Deelname
is gratis; aanmelding vooraf is niet nodig. Meer
details op de website.

Wat deden we de afgelopen maand
Avondexpeditie in park Zestienhoven (Rotterdam, 9 maart 2019)
Eerst volgden de kinderen (8 - 12 jaar) een
spannende route in het donker. Opdracht was te
luisteren en uit te kijken naar nachtdieren; onderweg kwamen ze een vos en een uil tegen en
leerden ze over de levenswijze van deze dieren. Terug in het gebouw van Tuinieren voor
Ouderen, gingen ze aan de slag met het uitpluizen van braakballen van uilen.
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Jaarvergadering (16 maart)
Een select groepje leden (en donateurs) maakte
de balans op van het jaar 2018 - waarin een
record aantal activiteiten plaatsvond - en keek
vooruit naar 2019.

Excursie Bosbeheer in Kralingse Bos
(Rotterdam, 17 maart)
Een grote groep belangstellenden kwam naar
het Kralingse Bos om te zien en te horen hoe
dit recreatiebos wordt beheerd.
Uitleg over een bosperceel van beuken, die het
slecht doen (ondiep wortelen) onder invloed
van de hoge waterstand en de inklinkende bodem.

Tips en wetenswaardigheden
Exotische schildpad in Kralingse Bos
Een deelnemer aan de excursie ‘Beheer van
een recreatiebos’ (gehouden op 17 maart j.l. in
het Kralingse Bos) nam deze foto van Marius
Huender, IVN Natuurgids, met een - dode schildpad in zijn hand. Het gaat vermoedelijk
om een Geelwangschildpad, een ondersoort
van de Trachemys scripta waartoe ook de
Roodwangschildpad behoort. Het oorspronkelijke leefgebied van het dier ligt in de Verenigde Staten. Ze worden in gevangenschap gehouden; het aangetroffen exemplaar moet zijn uitgezet door iemand die ervan af wilde.
Vanaf 9 april weer planten inventariseren
De Rotterdamse Florawerkgroep (RFWG) start
zijn nieuwe floristische seizoen op dinsdag 9
april. Vanaf die datum worden om de twee
weken gedurende een paar uur op een dinsdagavonds in een (steeds ander) hok van 1 kilometer bij 1 kilometer alle wilde planten die er
groeien bekeken en genoteerd. Iedereen die
interesse heeft in (stedelijke) flora is welkom.
Op 9 april wordt verzameld bij de halte ‘Langenhorst’ van tramlijn 25 en buslijn 70, op de
Slinge. Voor meer details, kijk op de website.
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Download de EHBO app van het Rode
Kruis
Diverse leden van de IVN afdeling Rotterdam
e.o. hebben eind maart deelgenomen aan een
training ‘wildernis’-EHBO. Deze bood informatie over een breed scala aan ongevals-situaties waarin eerst hulp wenselijk zo niet nodig
of levensreddend kan zijn. Uiteenlopende
ehbo-materialen die daarbij nuttig resp. nodig
zijn kwamen aan bod en de deelnemers oefenden ook enkele situaties, zoals wat je moet
doen bij dreigende verstikking.In de EHBO
app (voor I-Phone en Android) van het Rode
Kruis is per ongevalssituatie na te lezen (en te horen) wat je kunt bieden aan eerste hulp.
Rondleiding (20 april) in Botanische Tuin
Afrikaanderwijk
Op 20 april houdt botanicus Melitta van Bracht
een tweetal rondleidingen in de Botanische
Tuin Afrikaanderwijk, rond het thema 'giftige
planten’, aanvang 11.00 en 14.00 uur.
De Botanische Tuin Afrikaanderwijk (BTA)
dateert van 1923, toen de tuin als onderdeel
van de toenmalige HBS Van Oldenbarnevelt
werd opgericht. Na allerlei wisselingen van
huurder en van bestemming, is de eerder gerenoveerde tuin in 2013 ondergebracht in een
stichting. Ze herbergt zo’n 850 verschillende
planten uit de gematigde streken en daarnaast
een veertigtal bomen. Doel van de stichting is
de collectie deskundig te beheren en de collectie uit te breiden met ‘gebruiksplanten’ en mensen daarover te informeren. Overigens is de
BTA naarstig op zoek naar mensen die het team willen komen versterken, voor allerlei werkzaamheden, van onderhoud tot vrijwilligers aansturen. Meer weten? Kijk op de website.
Bochtafsnijding Delftse Schie een feit
De Delftse Schie maakte bij Overschie een
haakse bocht. Tot voor kort moest de binnenscheepvaart, om de Delfhavensche Schie in te
varen (onder de Hogebrug door), twee scherpe
bochten maken. In februari 2019 werd de
nieuwe vaargeul opengesteld, zodat de schepen
nu rechtdoor kunnen varen. Het oude weiland
is doorsneden en vormt een eilandje. Alleen via
een nieuwe brug vanaf de Delftweg is het nu
toegankelijk. Aan de randen van de nieuwe
geul zijn natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Tijdens de publieksdag ter gelegenheid van de
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opening van de nieuwe vaargeul, op 2 februari 2019, konden belangstellenden een boottochtje maken doorde nieuwe vaarweg.

Foto van de maand
In Delft loopt de Natuurgidsenopleiding en
elke groep cursisten heeft een adoptieterrein
gekozen, waar zij een jaar lang onderzoek
doen. Eind februari stuitten wij met ons groepje (Henk, Dennis, Esmeralda) in ons adoptieterrein in het Lage Bergse Bos op een opvallend wit wollig bolletje op de grond. De associatie met een beschimmelde honden of Schotse Hooglander drol was snel gemaakt. Maar
beter kijkend leek het wel een soort sponszwam. Voorzichtig kwamen we dichterbij en
raakten het aan. Heel zacht en het viel uit elkaar. Een zwam en drol waren afgestreept. We
ontdekten zaadjes, maar geen aanhechting. Razend nieuwsgierig zochten we verder bladerend in plantengidsen en googlen op het internet. Een
bevriende ecoloog en een determinatiegroep op faceboek brachten ons de oplossing! Het bleek de
Lisdodde. De zaden die van de grote sigaar afkwamen. Op niet al te lange afstand is inderdaad water. Wie zal ooit weten of dit de wind, een hooglander of iets totaal anders was. Weer wat geleerd!

Onno’s tekening - meer op de website onder Uit de Pen
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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

De volgende Nieuwsbrief (nr. 44)
verschijnt op 30 april 2019.
Heb je een idee voor een bijdrage of een tip voor
een kort berichtje in de Nieuwsbrief? Stuur die
naar ivnrdam.redactie@gmail.com en doe dat uiterlijk op 25 april.
Fotoverantwoording
De foto’s in deze uitgave (in volgorde van plaatsing) zijn gemaakt door Liesbeth den Haan (4x),
Frank Biesta, Boy Ridderhof, Nitai (2x), Liesbeth
den Haan (2x), Botanische Tuin Afrikaanderwijk,
Liesbeth den Haan, Esmeralda Eggen, Onno van
Daalhuizen (tekening).
.

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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