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Nieuwsbrief nummer 45 d.d. 11 juni 2019
Slootjesdag in Rotterdam komt eraan: zondag 23 juni
Kom met je (klein)kinderen, neefjes of nichtjes om te ontdekken wat er langs en in een sloot te
beleven valt. Voor meer informatie klik hier. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Aanmelding vooraf (verplicht) op ivnrotterdam@gmail.com. Zie ook pag. 4.

Op ons programma de komende maand
De gezamenlijke IVN-Nivon dagexcursie naar Voorne en Goeree, op 29 juni, is volgeboekt.
Zaterdag 22 juni 13.00-15.30u
Natuurexcursie op De Zaag
Natuureiland De Zaag, gelegen in de Nieuwe
Maas (bij Krimpen aan de Lek), is een ruig gebied, waar veel te ontdekken valt.
Startplaats: bij toegangshek tot het gebied,
Zaag 8, 2931LD Krimpen aan de Lek.
Dichtstbijzijnde halte van OV: halte ‘Zaag’ van
buslijn 194 (Arriva).
Of ga met de fiets op de Waterbus, afstappen
halte ‘Stormpolder’; vandaar 10 min. fietsen.
De duur van de wandeling is 2,5 uur.
Kijk ook hier op de website.
Zaterdag 22 juni
Rotterdam - Kralingseveerpad (13 km.)
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.
Via de Oude Haven, Maasboulevard, De Esch,
Kralingse Veer, Capelse Brug lopen we naar station Rotterdam-Alexander.
Verzamelen buiten voor de ingang van station
Rotterdam Blaak om 9.30 uur.
Kijk ook hier op de website.
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Zaterdag 6 juli 13.30-15.00u
Natuurexcursie op Eiland van Brienenoord
(Rotterdam)
Dit eiland in de rivier, midden in Rotterdam en
half verscholen onder de Van Brienenoordbrug,
is een van die zeldzame plekken in de stad waar
getijdennatuur in actie is te zien. De bever heeft
zich er al vertoond en bijzondere planten voelen
zich er thuis.
Startplaats: brug over Zuiderdiep, aan het ind
van het Hoendiep (zijstraat van de Stadionweg)
op Rotterdam-Zuid.
Kijk ook hier op de website.

Wat deden we afgelopen maand
Op zoek naar diersporen - Kralingse Bos
Op zaterdag 12 mei startten we met een tiental
kinderen en evenzoveel meegekomen volwassenen aan het begin van de Prinses Beatrixlaan.
De kinderen wisten aardig te vertellen waar ze
naar moesten uitkijken: allerlei sporen die dieren achterlaten zoals plaatsen waar dieren ‘wonen’, resten van wat ze gegeten hebben, resten
van vacht zoals haren of veren, eitjes.
Wat vonden we zoal onderweg? Aan de onderkant van een blad van… Lees hier verder.

Wandeling Utrecht Kromme Rijnpad (18
mei)
We vertrokken met 10 personen met de trein
richting Utrecht Centraal en na een overstap
van 1 halte kwamen we bij station Utrecht Vaartsche Rijn. Het was een stralende dag en
we startten de tocht natuurlijk eerst met een
kopje koffie bij Restaurant Broei. Het jaagpad
langs de Kromme Rijn is ongeveer 5 à 6 km
lang en ongelofelijk mooi met een natuur die in
volle bloei stond. Het was… Lees hier verder.

Natuurexcursie Rietputten/Volksbos (19 mei)
Met eigen ogen zagen de deelnemers voor deze excursie hoe langs de rand van de Rietputten de
Blankenburgverbinding wordt aangelegd en constateerden dat de schade aan het gebied meevalt. In
de Rietputten kom je voor de vogels. We hoorden er heel wat, maar niet het gehoopte BaardmanneIVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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tje. Een Groenling hoorden we niet alleen maar
zagen we ook na geduldig wachten en turen.
Aan de randen van het Volksbos verschenen de
vlinders en libellen. Voor sommige deelnemers
was het de eerste keer dat ze in het bos kwamen
en was het een aangename verrassing. Anderen
waren nog betrokken geweest destijds bij de
aanplant en waren trots er trots op hoe het bos
er nu bij ligt.
Inspirerende Slootjestraining (1 juni)
Nieuwe inspiratie opdoen voor onze Slootjesdagen - dat wilden een flink aantal IVN-ers in
Zuid-Holland wel. Maar liefst 15 vrijwilligers, vanuit 5 afdelingen in Zuid-Holland, woonden op 1
juni en leuke en inspirerende dag bij. Twee docenten van de wergroep DKV van IVN Zuid-Holland
(Ton Lommers en WIm van Schie) verzorgden
een gevarieerd programma, met een sessie binnen en natuurlijk buiten, aan de waterkant. Hoe
kinderen de wondere wereld van het water in
sloot en plas laten ontdekken, op een avontuurlijke wijze - dat was het centrale thema. De locatie was ideaal - het lescentrum van NME De
Wilgenhof en het naastliggende veenweidegebied in het Berg en Broekpark, aan de Bergsche
Achterplas. Ook het weer werkte mee.
Aan de waterkant van de Plas, langs de vele
sloten en plasjes gingen de deelnemers aan de
slag. Kikkers ‘lokken’ met een (rood) lapje stof
vlak boven het wateroppervlak? … Lees hier verder.

Tips en wetenswaardigheden
Midden-Delfland dag (Vlaardingen) - 15 juni
Dit jaar concentreert deze jaarlijks door de Midden-Delfland Vereniging georganiseerde dag
zich in de Zuidbuurt (Vlaardingen). Daar kun je
inspirerende bezoeken brengen aan het Voedselbos, aan de werkboerderij Nooitgedacht, aan
Hoeve Avondrust en aan de Wijnboerderij.
Meer informatie vind je hier.
Mirjam Warnars (foto), initiatiefneemster van
hoeve Avondrust. Met beschikbare materialen,
veel creativiteit, hard werken en steun van vrijwilligers wordt hier een stadsboerderij gerealiseerd, met een moestuin met onder meer vergeten groenten, een hoogstamboogaard en een
prachtige boerderijwinkel; hierin worden de
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zeer uiteenlopende eigen producten verkocht. De hoeve heeft als enige in Zuid-Holland het Europese
veiliheidskeurmerk gevraagd en gekregen voor haar ingemaakte producten. Zie ook http://www.hoeveavondrust.nl.
Nieuw: Tuiny Forest
Maak van je tuin een Tuiny Forest. IVN Natuureducatie heeft in samenwerking met
Sprinklr een pakket samengesteld vol biologisch gekweekte planten. Binnen een halve dag
leg je daarmee een inheems microbos van 6m2
vol bomen, struiken en kruiden in je tuin aan.
Vanaf vrijdag 7 juni is de voorverkoop gestart.
Lees meer op https://www.ivn.nl/tuiny-forest.

Modderdag (29 juni) - doe mee, help mee
Op zaterdag 29 juni is het weer internationale
Modderdag. IVN Zuid-Holland organiseert dan
een openbare modderdag bij speelpolder het
WIJland in Schiedam, aan de Harreweg. Kinderen (van 4 tot 12 jaar) kunnen samen met
(groot)ouders/verzorgers ontdekken wat ze allemaal met modder kunnen doen. Kom en doe
mee aan allerlei activiteiten.
Je bent welkom van 10.00 tot 13.30 uur. Deelname is gratis. Er is geen wc en geen drinkbaar stromend water. Neem dus zelf iets om te drinken
mee. Zie ook https://www.ivn.nl/modderdag.
IVN Zuid-Holland is nog op zoek naar begeleiders voor de verschillende activiteiten. Heb je zelf een
idee voor een activiteit die je zou willen doen? Stuur een berichtje naar Wietske Teunissen om je op
te geven: w.teunissen@ivn.nl.

Ontwerp je eigen
sloot
Deze bouwplaat is aan
te vragen op de campagne-website van de
Slootjesdagen:
www.ivn.nl/slootjesdagen-2019.

IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.

Nieuwsbrief nr. 45 - 11 juni 2019

!4

Gezocht:
Maker en beheerder van IVN routes
Sinds enige maanden is de nieuwe app IVN
Routes live; de app is gratis te downloaden van
de App Store en van Google Playstore. IVN
Rotterdam e.o. heeft zich bij het initiatief aangesloten.
Wie vindt het leuk te werken aan het ontwerpen van routes en het maken ervan, voor Rotterdam en omgeving? Ben je handig met het invoeren
van data, ben je creatief en vind je het leuk om in het programma Shoudio te werken?
Er is een uitvoerige handleiding beschikbaar, er is een landelijke steunpunt binnen IVN.
De informatie van de routes bestaat uit tekst, foto’s, desgewenst ook geluidsfragmenten.
Bel voor meer informatie Liesbeth den Haan, tel. 06-47046122.

Broedsucces Ransuilen in park Zestienhoven
Maar liefst twee succesvolle nesten van de
Ransuil in het complex van tuinvereniging Zestienhoven, aan de Terletweg in Rotterdam-OverSchie. Aan de ene kant van het complex is de
bedelroep te horen van 3 jongen, aan de andere
kant zelfs van 4 jongen. Ransuilen broeden in
oude nesten van bijv. kraaien en zitten het liefst
in hoge coniferen. Daar zijn er gelukkig nog genoeg van.

Foto van de maand

Catolien Vermeulen stuurde
deze foto in,
van een nest
met jonge
Houtduiven - in
de laurierboom
in haar voortuin.
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Onno’s tekening - meer op de website onder 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. 46)
verschijnt op 8 juli.
Heb je een idee voor een (foto)bijdrage of
een tip voor een kort berichtje in de
Nieuwsbrief? Stuur die naar ivnrdam.redactie@gmail.com en doe dat uiterlijk op 6 juli.
Fotoverantwoording
De foto’s / illustraties (in volgorde van
plaatsing, per pagina) zijn gemaakt door
Liesbeth den Haan, Anita van Keulen; Liesbeth den Haan, Lenie Lelie, Liesbeth den
Haan; Liesbeth den Haan (2x); IVN (2x),
IVN, Dick Hoek; Catolien Vermeulen,
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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