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Nieuwsbrief nummer 47 d.d. 5 augustus 2019
In dit nummer onder meer:
- 10 augustus: Natuurexcursie in Hitland-Zuid
- OPROEP: Geef je op als begeleider bij onze kinderactiviteit op 29 september
- WIILDERNIS EHBO op 11 september: meld je aan (zie pag. 4)
- 31 augustus: Wandeling in Den Haag - Vogelwijk en Duindorp
- Verslagen van Natuurexcursies op Eiland van Brienenoord en van stadssafari in Schiedam en in
Rotterdam (Groene Connectie)
- Excursie op aanvraag: een impressie van de Carnisse Grienden (24 juli)
- Foto van de maand en tekening van Onno
Onze excursies zijn gratis en aanmelding vooraf is niet nodig - tenzij anders vermeld

Op ons programma de komende maand
Zaterdag 10 augustus 10.30-13.00u
Natuurexcursie Hitland-Zuid (Capelle en
Nieuwerkerk a/d IJssel)
IVN Natuureducatie en Stichting Natuurvrienden Capelle aan de IJssel houden op zaterdag
10 augustus een gezamenlijke publieksexcursie
in Hitland-Zuid. Samen met twee gidsen ga je
op pad om de zomerse natuur in Hitland-Zuid te
verkennen. We doorkruisen het gebied en kijken naar alle verschillende landschapselementen die het gebied kent: oude (veen)weides, bospercelen, moerasgebied, buitendijks veld, sloten en
oevers, de Hollandsche IJssel. We kunnen rietvogels en zangvogels verwachten, vlinders en een
groot aantal plantensoorten van moerassen, sloten, rivierdijken en bermen. Kom mee de natuur in
Hitland-Zuid ontdekken en beleven. Voor de praktische details, kijk op onze website.
Zaterdag 31 augustus 09.15u
Den Haag - van Vogelwijk naar Duindorp
(10 km.)
Verzamelen op station Rotterdam Centraal bij
de bankjes om 09.15u en met metro E van
09.31u naar Den Haag Centraal. Daar nemen
we bus 24 naar de Savornin Lohmanlaan, waar
de wandeling start.
Kijk hier voor praktische informatie.
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Wat deden we afgelopen maand
Natuurexcursie op Eiland van Brienenoord Rotterdam (6 juli 2019)
Gidsen: Lisa Klompenhouwer en Paul Winckers
Aantal deelnemers : 34 onder wie enkele kinderen. Verslag Piet Mulder.
We beginnen bij het oude dok. Hierin werden in
de jaren 1962 en volgende de tunnelsegmenten
gemaakt voor de metrotunnel. Het dok is nu
afgesloten en er is zand in gestort; nu is het een
vijver met veel watergentianen. Het eiland is
ontstaan door slibplaten. De slibplaten belemmerden de doorvoer van de scheepvaart. Het afgegraven slib werd op het eiland gegooid. Verder
werd er veel duinzand opgegooid zodat je er nu veel duinplanten ziet. Er zijn getijdengeulen gegraven als compensatie voor de … Lees hier verder en bekijk de mooie foto’s.
Op safari langs de Groene Connectie Rotterdam (13 juli 2019)
———————————————
Het lijkt wel of je in de jungle bent
———————————————
Voor het eerst deden we een safari, in twee delen op een en dezelfde dag. Een select groepje
van 10 nieuwsgierigen durfde het avontuur aan
en volgende het pad door de Spoortuin, door
het Essenburgpark en over het Havenspoorpad,
naar het Dakpark. Tijdens het ochtendparcours
liep ook mee een van de initiatiefnemers en coördinator van de Groene Connectie, Philip
Kuypers, die vertelde over hoe de bewoners het
heft in eigen handen namen en hoe de Groene Connectie niet alleen natuur maar ook mensen verbindt. In de Speeldernis deed Philip een korte rondleiding door de natuurspeelplaats. Na de lunchpauze volgden de deelnemers het pad langs de oude havenspoorlijn, om te eindigen in de buurttuin
bij het Dakpark. Een intrigerende schakering aan spontane en aangelegde stadsnatuur.
Een journalist van het Algemeen Dagblad liep ’s-ochtends mee en tekende onder meer op in zijn artikel (zie de website van het AD): ‘Moeder Natuur laat tijdens de stadssafari niet met zich sollen: de
lucht is grauw, de capuchons moeten al snel op en de drassige grond onder onze voeten klinkt met
elke stap steeds soppiger. ,,Zonder te glibberen zou het geen échte safari zijn’’, zegt deelneemster
Jacqueline (65). ,,Ik woon al jaren in Middelland, maar hier ben ik nog nooit geweest. Je gelooft bijna niet dat je hier in Rotterdam bent, het lijkt meer op de Biesbosch.’’ ‘
Op onze eigen website, onder kopje Actief010*, vind je behalve het verslag ook een fotocollage “Op
safari langs de Groene Connectie”.
————————————————————————————————————————
De met * gemerkte verslagen / fotocollages staan ivm vakantieafwezigheid van onze webbeheerder wellicht nog niet (correct) op de website. Probeer het later nog eens.
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Natuurexcursie (op aanvraag) in de
Carnisse Grienden (24 juli 2019)
Op een van de meest hete dagen van het jaar
ging een groepje vrouwen van de NVVH
Vrouwennetwerk afdeling Hoogvliet op pad
met gidsen van IVN voor een rondwandeling
door de Carnisse Grienden. Het is een van de
weinige zoetwatergetijdegebieden in Zuid-Holland, gelegen aan de Oude Maas. Alle vrouwen
waren aangenaam verrast door het wilde karakter van dit voormalige (niet onderhouden)
griend. De sporen van de bever (in de vorm van een ‘glijbaantje’ met krabsporen en verderop omgeknaagde bomen en boomstammetjes in het water) ontlokten enthousiaste reacties. De wilg werd uitvoerig bekeken - die is immers gastheer voor een groot aantal soorten (dieren zowel als planten). Diverse plantensoorten wekten … Lees hier* verder en bekijk de foto’s.
Wandeling rond Brielle, tussen vestingstad
en batterijgeschut (20 juli 2019)
Ondanks de slechte weersvoorspellingen en
daardoor een paar afzeggingen
zijn we toch met 7 personen aan de wandeling
begonnen. Ik weet niet hoe het komt, maar we
hebben waarschijnlijk een speciale weergodin
want na de koffie (er viel toen heel veel regen)
werd het droog en hebben we de 12 kilometer
in de zon gelopen. Brielle is een erg leuke stad
en na enkele winkelstraten … Lees hier* verder.
Stadssafari in binnenstad van Schiedam
(27 juli 2019)
IVN nodigde Hans de Kruyf, stadsecoloog van
Schiedam, uit om een stadsafari te doen in het
oude centrum van Schiedam, samen met een
IVN-natuurgids. Hans kent de stad op zijn
duimpje en weet alle bijzonderheden over de
stadsnatuur in Schiedam te vinden en daar enthousiast over te vertellen. De stad als rotsgebied in een platte groene omgeving, de grote
variatie aan soorten … Lees hier* verder en bekijk de fotocollage.

Tips en wetenswaardigheden
Oproep voor begeleiding bij kinderactiviteit op 29 september
Op 29 september is er weer een kinderactiviteit, voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Dit keer gaan de
kinderen een parcourtje volgen door het Kralingse Bos. Onderweg doen ze activiteiten en enkele opdrachtjes. Wie komt het team versterken, zodat er meer kinderen mee kunnen doen?
Geef je op via ivnrotterdam@gmail.com.
Gelijktijdig is er overigens een excursie voor volwassenen, ook in het Kralingse Bos.
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Geef je op voor de Wildernis EHBO op 11 september
Wil jij ook beter voorbereid aan natuuractiviteiten beginnen? Kom dan naar de EHBO bijeenkomst op
woensdag 11 september 2019. Yvonne Mud van ‘EHBO
doe je zo’, geeft een EHBO light cursus, speciaal gericht op wat er op ons soort natuuractiviteiten kan gebeuren. De training is in de vorm van een workshop
waarbij iedereen lekker actief bezig is zich de aangeboden kennis in de praktijk eigen te maken. De workshop
word aangeboden door De Groene Motor en Natuurvereniging IJsselmonde.
De Wildernis EHBO is bedoeld voor begeleiders van natuuractiviteiten met kinderen in buitengebieden. Behalve voor vrijwilligers bij Natuurvereniging IJsselmonde zijn er ook plaatsen voor natuurbegeleiders van andere organisaties.
Je leert hoe je uitdroging of onderkoeling constateert, wat te doen bij brandwonden door berenklauw
of brandnetels, een bloedneus, oogletsel, kneuzingen, schaafwonden en splinters. Daarbij leer je het
hoofd koel te houden als er een calamiteit is en wat er in je EHBO koffer moet zitten.
Aanmelding en meer informatie op de website van ‘Zelf doen in Erfgoed goed en groen’.

Foto van de maand

Hazel van Palmer stuurde deze
foto’s in van gesneden wilgen, in
de Rhoonse Grienden (maart
2019).
Hier worden, in tegenstelling tot
de Carnisse Grienden, de grienden
nog geëxploiteerd. Van de wilgentenen worden onder meer zinkstukken vervaardigd.
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Onno’s tekening - meer op de website onder Uit de Pen

Colofon en volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief (nr. 48)
verschijnt begin september.
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 31 augustus.
Fotoverantwoording
De foto’s/illustraties (in volgorde van plaatsing,
per pagina) zijn gemaakt door Liesbeth den
Haan, Anita van Keulen; Piet Mulder, Liesbeth
den Haan; Liesbeth den Haan, Philip Both, Lenie
Lelie; Hazel van Palmer; 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’.
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