Voorwoord van onze voorzitter
Beste IVN’er,
Terwijl ik dit voorwoord schrijf regent het
buiten, al urenlang. Eindelijk wordt de
hoeveelheid (grond)water aangevuld. De
droogte deze zomer was groot, zeker in
ons duingebied. Het Brede Water stond
zelfs geheel droog!
Na een wat aarzelend begin is het
excursieseizoen op gang gekomen. In
oktober vinden bijvoorbeeld bij het ZuidHollands Landschap maar liefst acht
excursies plaats: zes op aanvraag en
twee openbare. De natuurgidsen onder
jullie zullen dan ook waarschijnlijk Nel
Blok of mij aan de telefoon hebben
gehad met de vraag of je beschikbaar
bent een excursie te leiden. Acht
excursies zijn ook acht gelegenheden
voor onze nieuwe, pas afgestudeerde
natuurgidsen om “het vak te leren”. Wij
streven ernaar deze maanden bij elke
excursie een nieuwe gids te laten
meelopen of wellicht een excursie te
laten leiden.
Het programma voor schoolklassen op
de Landtong Rozenburg draait ook deze
herfst weer volop. Als IVN ontvangen wij
tot begin november zeven klassen voor
een veldles. Tevens assisteren wij de
gemeente Rotterdam bij een drietal
veldlessen.

Elke veldles wordt voorafgegaan door een
presentatie in de klas waarin wordt toegelicht
wat de kinderen op de Landtong zullen gaan
zien, doen en meemaken. Onder de gidsen op
de Landtong zijn deze herfst vier nieuwe
gezichten. Gelukkig: dit maakt dat de toekomst
van het programma er rooskleurig uitziet.
In de komende maanden gaan wij werken aan
uitbreiding van ons Natuurkofferprogramma
voor dementerenden in zorginstellingen. Op dit
ogenblik zijn drie leden van onze afdeling op dit
vlak actief. Binnenkort zitten wij aan tafel om te
kijken hoe wij dit aantal gaan verdubbelen.
Twee activiteiten die in de komende maanden
zullen plaatsvinden breng ik nog even speciaal
onder je aandacht. Woensdag 9 oktober is er
een thema-avond in het Bezoekerscentrum
Tenellaplas met een heerlijke maaltijd en
prachtige natuurfilms van ons lid Piet de Kreij
(aanmelden verplicht). Donderdagavond 28
november geeft Menno Schilthuizen,
evolutionair bioloog, ecoloog en onderzoeker bij
Naturalis Biodiversity Centre in Leiden, een
lezing met als titel ‘Darwin in de stad: evolutie in
de Urban Jungle’. Ook in Bezoeker
scentrum Tenellaplas.
Graag tot ziens bij een van onze activiteiten,
Erik de Boer
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De nieuwsbrieven worden ook gepubliceerd op
de website van onze afdeling.

Training Natuurpaden
Onze afdeling was uitgenodigd voor een training Natuurpaden op zaterdag 21 september,
georganiseerd door IVN Zuid-Holland samen met IVN Delft. Dat was niet tegen dovemans
oren gezegd, want we waren maar liefst met 7 man/vrouw (de helft van het totaal aantal
deelnemers!) van afdeling Voorne-Putten-Rozenburg afgereisd naar de Delftse Hout, waar de
training zou plaatsvinden. Ton Lommers, bij velen bekend van de handige kleine boekjes met
natuurideeën leidde de workshop.
Nadat we elkaar om de beurt ons (natuur)levensmotto hadden toevertrouwd gingen we naar
buiten om zonder enige voorkennis een Natuurpad op te zetten in het nabijgelegen Heempark.
Lees meer ....

Een middag op de Kwade Hoek
Medio augustus een middagje Kwade Hoek op de agenda. Veel gehoord over de mooie
Zeedistels aldaar met daarop de dit jaar in grote getale voortkomende Distelvlinders. Mooi om
ze zelf waar te nemen. Maar ook de Wolfsmelkpijlstaartrups wilde ik in mijn fotocollectie
opnemen, vooral naar de laatste was ik op zoek.
Op het strand kwam ik “de burgervader” van de Kwade Hoek, ons medelid Geert Faasse ,
tegen die daar vrijwel elke dag te vinden is. Hij adviseerde mij naar de punt te lopen ( nog ca
1,5 km zeulen door het rulle zand) en daar bij het laatste primaire duintje , derde konijnenhol
links zou er nog 1 exemplaar te vinden zijn. Het was tenslotte laat in het seizoen.

Lees meer ....
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Excursies en activiteiten in 2019
Zaterdag 2 november
Donderdag 28
november
Zaterdag 7 december
Zaterdag 4 januari
Zaterdag 1 februari

Zaterdag 7 maart

Strandvondsten en -vuil,
strand Rockanje
Lezing “Darwin in de
stad” M. Schilthuizen
Brede Water
Snertwandeling
Nieuwjaarswandeling

09.30

Auto-excursie
Brouwersdam en
Schouwen
ALV en "Gidsenweetjes
Voorne"

09.30

20.00
09.30
09.30

09.30

P-plaats de Pan,
Rocanje
BC Tenellaplas,
Rockanje
BC Tenellaplas

Geert

P-plaats Aan Zee,
Oostvoorne
P-plaats Zwarte
dijk N57

Ad

BC Tenellaplas

Ad

Piet Mout
Martien

Erik

De activiteiten, cursussen, excursies, thema-avonden e.d. op de website IVN.nl van onze
afdeling.
De activiteiten van de KNNV afdeling Voorne kunt u vinden op de website. KNNV.nl/voorne

Wandeltocht naar Strandhaak Kwade Hoek
Begin juli van dit jaar is de natuurgidsenopleiding van IVN Voorne Putten Rozenburg en IVN
Goeree-Overflakkee afgerond. Vijf studenten, die de Kwade Hoek als pluisgebied hadden,
hebben toen hun welverdiende diploma gekregen. De pluisgroep Kwade Hoek had de leden
van beide afdelingen uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de strandhaak van de
Kwade Hoek. Een stevige wandeling van ruim vier uur. Stipt om 09.00 uur stond een flinke
groep op het parkeerterrein klaar om aan de tocht te beginnen, maar niet zonder eerst koffie
met cake te hebben genuttigd. Dat ging er in als …….. koek.

Lees meer .....

Inventarisatie kreeftenonderzoek.
Op Rozenburg is het kreeftenonderzoek uitgevoerd in een singel ca 500 m eter van mijn huis.
Ook in 2010 was daar gemeten. Met als resultaat GEEN. Bij een water niveau regelaar was de
singel diep en lag de fuik onzichtbaar. Op de andere twee plekken konden voorbijgangers de
fuiken duidelijk zien. Ook stond er een zitbank die veel gebruikt werd door rokende jongelui.
Het was zaak de fuiken laat te plaatsen in het donker, zodat het niet werd gezien. In de vroege
morgen was het controleren geen probleem. Toen lag de jeugd nog tussen de vette lappen.
Ook dit jaar geen kreeften gevangen. En 0 is ook een getal. Een koi karper die ik op een
morgen zag zwemmen in de singel liet zich niet vangen door een fuik. EIS liet weten dat
Rozenburg nogal in een afgelegen en beschermde omgeving lag. Later moest ik van
buurtbewoners horen, dat in een singel aan de andere kant van Rozenburg vissers regelmatig
kreeften aan de haak hadden.
Wim van Vliet.

lees meer ....

Wierenexcursie Slikken van Flakkee.
Op zaterdag 7 september 2019 hebben wij een hele bijzondere excursie beleefd op de Slikken
van Flakkee op zoek naar wieren, begeleid door Dirkjan en Kirsten Dekker van IVN GoereeOverflakkee.
Om 10.00 uur werden we verwacht bij een steiger aan het Grevelingenmeer. Het is bij uitstek
een gebied waar veel wieren voorkomen door de stenige beschoeiing, die daar volop
aanwezig is. Op en tussen de wieren bevinden zich slingerzakpijpen, zeeanemonen, krabben,
visjes , garnalen en het harig spookkreeftje. Een kreeftje, dat zich als een soort spanrupsje ,
vastgekleefd aan het wier, beweegt.
Lees meer ....

In gesprek met Menno van Lopik
‘Het Groene Strand’ met als ondertitel ‘Veel dieren voelen zich er steeds meer thuis’
waren de woorden die mij verrasten op het voorblad van het magazine ‘Zuid-Hollands
Landschap’. Nieuwsgierig geworden heb ik daar gelezen dat er in vijf jaar heel wat staat
te gebeuren op het Groene Strand, dankzij een financiële bijdrage van ‘Greenchoice’,
energieleverancier en exploitant van een deel van de windmolens aan het Hartelkanaal.
Menno van Lopik, regiobeheerder van het ZHL, is daar nauw bij betrokken en hij wordt
in het artikel aan het woord gelaten over de werkzaamheden die al hebben
plaatsgevonden en die nog gaan gebeuren, zoals het uitdunnen van bosschages aan de
rand van het Oostvoornse Meer om de zoute wind wat meer van invloed te laten zijn.
Of het aantrekkelijk maken van de eilandjes in de lagune voor kale-grond-broeders,
zoals kokmeeuwen en visdiefjes, door opschot te verwijderen.
Lees meer ....

