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Nieuwsbrief nummer 44 d.d. 8 mei 2019
Slootjesdag training op 1 juni - geef je snel op!
IVN-afdelingen gaan kinderen de wondere wereld van onze sloten laten zien tijdens de komende
Slootjesdagen (in Rotterdam op 23 juni). Wil je meehelpen en inspiratie en vaardigheden opdoen? Neem dan deel aan de Slootjesdag training die DKV-Zuid-Holland aan IVN-ers in de provincie aanbiedt in samenwerking met IVN Rotterdam e.o..
Programma
- ontvangst met koffie/thee vanaf 10.10 uur;
- 10.30 uur: toelichting op het dagprogramma en de beschikbare materialen.
- naar buiten, om struinend langs de waterkant van alles uit te proberen en te bekijken.
- lunch (zelf mee te nemen), bespreking over manieren om kinderen op avontuurlijke manier
het waterleven te laten ontdekken;
- weer naar buiten, om waterdiertjes vangen en bekijken, vervolgens alle vondsten uitzoeken,
sorteren en toelichten.
- evaluatie; informatie over de te volgen gedragscode Flora en Fauna en mededelingen over geplande IVN Slootjesdag in de regio.
Details (locatie, OV, lunch) vind je op https://www.ivn.nl/provincie/zuid-holland/activiteiten/
slootjesdagen-training-voor-ivn-ers
Aanmelding en informatie: ivnrotterdam@gmail.com; 06-47046122 (Liesbeth den Haan)
Verder in dit nummer:
• 12 mei, in Rotterdam: Op zoek naar diersporen in het Kralingse Bos (kinderen vanaf 6 jaar)
• 18 mei, vanuit Rotterdam CS: dagwandeling rond Utrecht, over het Kromme Rijnpad
• 19 mei, in Vlaardingen: De Rietputten en het Volksbos, natuurexcursie
• Bever in Hitland, op Eiland van Brienenoord
• Stadsnatuur op OPEN ROTTERDAM
• Foto van de maand, Onno’s tekening en Colofon

Op ons programma de komende maand
Zondag 12 mei 2019 - 11.00-13.00 u
in het Kralingse Bos; voor kinderen vanaf 6 jaar
onder begeleiding van volwassene
De kinderen gaan op zoek naar sporen van dieren die
je meestal niet ziet: holen of nesten, poep of veren,
looppaadjes of pootafdrukken.
Aanmelding is niet nodig, maar mag wel.
Meer informatie op www.ivn.nl/afdeling/rotterdamen-omstreken/activiteiten/verborgen-dierenwereld.
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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Zaterdag 18 mei 2019
Utrecht: Kromme Rijnpad, +/- 12 km
langs de landgoederen Rhijnauwen en
Amelisweerd.
Dagwandeling voor IVN-leden. Een keer meelopen op proef kan altijd. Meld je aan bij
Lenie Lelie, 06-44593991, lenielelie@outlook.com of Anita van Keulen, 06-14986138, anitavankeulen@upcmail.nl.
Verzamelen op station Rotterdam Centraal bij
de bankjes in de centrale hal om 9.05 uur. De
trein naar Utrecht Centraal vertrekt om 9.20 uur
van spoor 13.
Zondag 19 mei 13.00-15.00u
Rietputten en Volksbos in Vlaardingen
Op zoek naar de riet- en watervogels en bijzondere flora.
Startplaats: voor de AWZI De Groote Lucht,
Maassluissedijk 175, Vlaardingen.
Dichtstbijzijnde halte van OV: bushalte Station
Vlaardingen-West, Vlaardingen (daarvandaan
ong. 20 min. lopen).
Rietputten
Het westelijke deel van de Rietputten is verdwenen; een brede strook land is vergraven voor het tracé
van de tunnel. Het weidegebied in de zuidoostelijke hoek van het gebied, tegen het Volksbos aan, is
verloren gegaan. Er is grond opgebracht (zie foto), met dijkjes eromheen, zodat dit deel ook moerasgebied wordt. Vervolgens is hier riet neergezet, uitgegraven uit de zones waar de kleidijken langs het
tracé komen te liggen. Vanwege deze werkzaamheden waren de Rietputten tot half maart 2019 niet
toegankelijk. Of de vele vogels hun weg naar de resterende plassen en rietvelden blijven vinden,
gaan we zien.
Volksbos
In 1992 plantten duizenden mensen uit protest een boom op de locatie waar, in weilanden langs de
Maassluissedijk, een afvalstort had moeten komen. Het kreeg de naam van het Volksbos Lickebaert.
Directe aantasting van het Volksbos lijkt er niet te komen; wel gaat er tussen het Volksbos en (het
restant van) de Rietputten een fietspad aangelegd worden.
De flora en fauna van het Volksbos en omgeving is uitgebreid onderzocht, met name door de KNNV;
deze bracht enkele monitoring-verslagen uit. De laatste is te vinden op www. …
In het oog springt het grote aantal varensoorten en de aanwezigheid van de hermelijn. Op de noordelijke berm van de Maassluissedijk groeien wilde Kievitsbloemen. Hopelijk blijven deze gespaard bij
de werkzaamheden aan de weg en de fietspaden.
Het bos is vrijwel ongemoeid gelaten sinds de aanplant. Het Recreatieschap Delfland verricht alleen
uiterst noodzakelijk onderhoud, zoals het verwijderen, van de paden, van omgevallen bomen. Het natte - bos is doorsneden door de oude sloten en er lopen een aantal paden doorheen. Het is alsof je
door een oerbos loopt zoals dat in deze contreien eeuwen geleden ontstond.
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Wat deden we afgelopen maand
Bloembollenwandeling Vogelenzang-Hillegom (20 april 2019, 13 km.)
Aantal wandelaars: 12
Op deze Paaszaterdag stond een bloembollenwandeling op het programma. Het weer
was zomers en de bollen staan in bloei, dus
we gingen enthousiast op pad. We startten in
Vogelenzang, na eerst koffie gedronken te
hebben, in buitenplaats Leyduin. Ooit gebruikten rijke families deze buitenplaats als
zomerverblijf, nu kan iedereen hiervan genieten. Een brede bomenlaan leidt ons naar uitkijktoren Belvedère, een gerestaureerd zeshoekig gebouwtje … Lees hier verder.
Impressies van de natuurexcursies in de Eschpolder (Rotterdam; 6 april), historische tuin
Schoonoord (Rotterdam; 13 april) en in het Schollebos (Capelle aan den IJssel; 20 april)
Van links naar rechts: Bostulp in polder De Esch, een stinzenplant die hier is aangeplant.
Magnolia of Beverboom in Schoonoord, met bloemen die bestaan uit een bloemas waarop van onder
naar boven spiraalsgewijs eerst een krans van ongedifferentieerde bloemdekbladeren is ingeplant,
met daar boven vervolgens een groot aantal meeldraden en tot slot het vruchtbeginsel.
Mannetje Oranjetipje op bloeiend Raapzaad, in de berm langs het Hazenpad.

Tips en wetenswaardigheden
Bever op Eiland van Brienenoord, in Hitland
De bever is zich verder aan het verspreiden
langs de rivieren in Zuid-Holland. In HitlandZuid zijn half mei langs de Hollandsche IJssel
vraat- en knaagsporen van de bever waargenomen. Omgeknaagde bomen, ‘geschilde’ bast de sporen zijn onmiskenbaar. Op het Eiland van
Brienenoord waren al eerder prenten van een
bever waargenomen; onlangs (30 april) heeft
iemand er een bever kunnen filmen - bekijk hier
het filmpje op onze website. Vermoedelijk zijn
jonge dieren op zoek naar nieuwe vestigingsIVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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plaatsen. In de Rhoonse en in de Carnisse grienden en natuurlijk in de Biesbosch hebben bevers zich
al langer gevestigd.
Serie reportages over stadsnatuur in Rotterdam
Op 11 juni start het tv-kanaal OPEN ROTTERDAM met uitzending van een reeks reportages over
stadsnatuur, gemaakt door de Rotterdamse tweelingbroers en biologen Kevin en Marvin Groen.
Overzwaluwen op Zestienhoven
Eind april ontvingen we een tip van iemand, die
telefonisch meldde dat hij Oeverzwaluwen had
gezien op het terrein van het vliegveld, ter
hoogte van het parkeerterrein aan de Bovendijk.
Ter plekke gearriveerd, op een zwoele dinsdag
in april, ontwaarde ik in een grondopslag, in
een steil stukje wand, een zevental holen van
oeverzwaluwen. Ze vlogen in en uit; sommige
vogels waren met hun poten de nestingangen
aan het uitgraven. Het betreffende deel van de
grondopslag was afgezet met rood-wit lint, wat
erop duidde dat deze holen beschermd worden.
Het bleek dat de oeverzwaluwen in voorgaande
jaren ook op deze plek genesteld hadden; alleen vorig seizoen hadden ze overgeslagen.

Foto van de maand

Fazantenmannetje
op stap in
de heemtuin van
het Kralingse Bos.
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Colofon
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. 45)
verschijnt 15 juni.
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 10 juni.
Fotoverantwoording
De foto’s / illustraties in dit nummer van de
Nieuwsbrief zijn gemaakt door Liesbeth den Haan,
Anita van Keulen, Onno van Daalhuizen.

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

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.
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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