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Nieuwsbrief nummer 46 d.d. 1 juli 2019
In dit nummer onder meer:
- zaterdag 6 juli: Natuurexcursie op Eiland van Brienenoord (Rotterdam)
- zaterdag 13 juli: Stadssafari langs de Groene Connectie (Rotterdam)
- zaterdag 20 juli: Wandeling in en rond Brielle
- zaterdag 27 juli: Stadssafari in het oude centrum van Schiedam
- verslagen/impressies van Kralingseveerpad; De Zaag; ‘Pietje Paniek’; Voornes duin / Kwade Hoek
- tips en wetenswaardigheden: volg de korte cursus Excursie leiden, Platanen in Schiedam krijgen
hulp, Eekhoorn in Kralingse Bos
Onze excursies zijn gratis en aanmelding vooraf is niet nodig - tenzij anders vermeld

Op ons programma de komende maand
Zaterdag 6 juli 13.30-15.00u
Natuurexcursie Eiland van Brienenoord
Eiland van Brienenoord - verscholen onder de
Van Brienenoordbrug - is een van de zeldzame
plekken in Rotterdam waar getijdennatuur in
actie te zien is. Dieren en planten behorend bij
wisselende waterstanden voelen zich er thuis.
De bever heeft zich er al vertoond - vinden we
zijn of haar sporen? Hier is een recent filmpje
te zien van een bever die er rondzwemt. Voor
praktische details, kijk op onze website.

Zaterdag 13 juli 10.00-15.00u

Meld je aan voor de stadssafari langs
de Groene Connectie (Rotterdam)
De nieuwste IVN stadssafari voert je langs verschillende soorten stadsnatuur, door wijkparken
en de ruige natuur op het oude tracé van de havenspooorlijn. In één dag verken je samen met
IVN gidsen en bioloog Marvin Groen vrijwel
de gehele route, met een lunchpauze in De
Speeldernis. Inschrijving vooraf is nodig; doe
dat via ivnrotterdam@gmail.com. Meer informatie vind je op onze website.
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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zaterdag 20 juli 09.15u
Ledenwandeling Brielle - tussen vestingstad
en batterijgeschut
We verzamelen in de hal van station Schiedam
Centrum om 09.15u en vertrekken met metro
van 9.29u richting de Akkers. Bij Spijkenisse
Centrum nemen we bus 403 richting Den Briel.
Kijk hier voor praktische informatie.

zaterdag 27 juli 10.00u
Stadssafari in Schiedam
Het oude centrum van Schiedam herbergt verrassend veel natuur. IVN nodigde stadsecoloog
Hans de Kruijf uit om samen met een IVN-gids
een rondwandeling te maken. Ga samen op ontdekkingstocht en krijg antwoorden op vragen
als: waarom hebben al die soorten zich gevestigd in de stad en waarom leven ze precies daar
waar wij ze vinden? Waarom is de stad soortenrijker dan het platteland? Kijk op onze website
voor de praktische details.

Wat deden we afgelopen maand
Wandeling Kralingseveerpad (22 juni 2019)
Op deze zonnige zaterdag stond een ledenwandeling in Rotterdam op het programma. Het
eerste gedeelte van de wandeling voert langs de
Nieuwe Maas. We ontmoetten elkaar bij station
Blaak en liepen naar de Oude Haven waar we
koffie dronken voor we op pad gingen. We staken de Maasboulevard over en liepen langs de
Nieuwe Maas, waar we op … Lees hier verder.
Excursie naar De Zaag (22 juni 2019) Krimpen aan de Lek
De Zaag (37 ha) is vernoemd naar de houtzagerij die hier vroeger stond. Er zijn geulen gegraven en die zijn uitgediept. Het gebied is van
zwerfvuil gezuiverd en de bodem is gesaneerd.
Het is buitendijks gebied dus je moet rekening
houden met eb en vloed. Het hoogteverschil
tussen eb en vloed is gemiddeld 120 cm. Je ziet
de voorposten van de … Lees hier verder.
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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Slootjesdag (23 juni 2019)
Dit jaar hebben we de Slootjesdag gehouden in
het Berg en Broek Park in Rotterdam-Schiebroek. De kinderen deden diverse onderzoekjes
en proefjes aan de waterkant en keken natuurlijk ook welke diertjes er in het water te vinden
waren. Voor een foto-impressie, kijk hier.

Gehoord:
Hoe noem je een Bootsmannetje? ‘Pietje Paniek’.
Twee copulerende diertjes: ‘Die hebben een
privé-momentje.’

Van Voornes Duin tot Kwade Hoek
(29 juni 2019)
Deze dagexcursie, georganiseerd door Nivon en
IVN Rotterdam samen, was al heel snel na aankondiging volgeboekt. Het werd een heerlijke
dag, met wandelingen onder leiding van een
IVN-gids, ’s-ochtends in Voornes Duin en ’smiddags in de Kwade Hoek (op Goeree). Iedereen heeft genoten (ook al moesten sommigen
’s-middags vanwege de grote hitte het laten afweten bij de wandeling door de Kwade Hoek).
Hieronder een greep uit alles wat we de gidsen
ons vertelden.
’s-Ochtends startten we bij het bezoekerscentrum van het Zuid-Hollands Landschap, bij de
Tenellaplas. De Tenellaplas is gegraven en genoemd naar een zeldzame plant die hier groeit:
Teer guichelheil met de wetenschappelijke
naam Anagallis tenella (foto). Kenmerkend
voor deze duinen is dat ze nat zijn en kalkrijk.
Kalkrijk doordat er schelpen liggen van de oerzee uit de prehistorie en doordat het aan de
monding van een rivier ligt, die kalk meeneemt
vanuit de bergen. En de rivier kon lang kalk aanvoeren, doordat er, vergeleken met de rest van de
kust van Nederland, niet zo lang een laag ijs op gelegen heeft. Nat doordat het waterpeil ligt op dat
van de zee; aanvulling vindt uitsluitend plaats door regenwater. Sinds de droogte van afgelopen jaar
staat het water in sommige poelen erg laag. De bossen zijn aangeplant eerste helft vorige … Lees
hier (op de website) verder. Ook een foto-impressie komt daar te staan.
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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Tips en wetenswaardigheden
Doe de korte cursus Excursie leiden
- meld je aan vóór 1 augustus
Geniet je ook zo van de natuur en lijkt het je
leuk om ook anderen de natuur te laten beleven
en ervaren? Schrijf je dan in voor de korte IVN
cursus ‘Excursie leiden’.
De IVN afdeling IJssel en Gouwe organiseert
dit najaar deze cursus die door professionals is
opgezet en wordt gegeven. De cursus bestaat uit
twee theorieavonden en twee praktijkdagen:
woensdagavond 25 september en zondagmiddag 6 oktober van 10.00 tot 16.00 uur, woensdagavond
9 oktober en zondag 20 oktober. Meer informatie vind je hier. Een uitgebreide natuurkennis is geen
voorwaarde voor deelname, wel enthousiasme en didactische vaardigheden. Na afloop van de cursus
wordt van de cursist verwacht dat hij/zij minimaal eenmaal per jaar een IVN-excursie leidt (al dan
niet samen met een andere excursieleider).
Opgave, vóór 1 augustus, per e-mail via info@ivn-ijsselengouwe.nl.
Eekhoorn in Kralingse Bos
is niet meer en toch weer wel
In onze Nieuwsbrief van december 2018 meldden we dat er sinds twee decennia weer een
eekhoorn in het Kralingse Bos was gezien. Het
bleek te gaan om een gedumpte Amerikaanse
rode eekhoorn. Radio-TV Rijnmond meldde
half juni dat dit dier is doodgereden, nota bene
op een fietspad. Surprise: eind juni zagen diverse mensen toch weer een (Amerikaanse rode)
eekhoorn, in de buurt van de Wolvenvallei.
Waarschijnlijk gaat hem om een tweede exemplaar dat eind 2018 is gedumpt in het bos.

Platanen krijgen hulp
Aan de Lange Kerkstraat in Schiedam konden
deze Platanen niet meer voldoende lucht en
voedingsstoffen vinden. De wortels stuitten onder op water en groeiden dus naar boven en opzij, op zoek naar levensruimte, maar kwamen
daar de straatverharding tegen.
Daarom is, in juni, een reddingsoperatie verricht. De grond is ruim om de wortels heen
voorzichtig weggehaald en nieuwe, voedselrijke grond aangebracht. Zo kunnen ze weer decennia mee.
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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Foto van de maand
Anita van Keulen stuurde
deze foto in. Haar dochter
legde dit leuke tafereel in
het Prinsenpark (Rotterdam
- Prinsenland) vast.

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

IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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De volgende Nieuwsbrief (nr. 47)
verschijnt in augustus.
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 1 augustus.
Fotoverantwoording
De foto’s/illustraties (in volgorde van plaatsing, per pagina) zijn gemaakt door Liesbeth
den Haan (2x); Anita van Keulen (2x), Liesbeth den Haan (2x); deelneemster Slootjesdag, Liesbeth den Haan; IVN Gouwe en IJssel, Juriaan van Beek; Liesbeth den Haan;
dochter Anita van Keulen, Onno van Daalhuizen.

Steun ons en word donateur van onze
afdeling voor (minimaal) € 13 per jaar.
Doe mee en word lid voor € 24,- per jaar.
Huisgenootleden betalen € 7,50 per jaar.
Meld je aan via 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.

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. Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld je dan hier af, onder vermelding van ‘afmelding Nieuwsbrief’.

IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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