Voorwoord van onze voorzitter
Beste IVN’er,
Als ik dit schrijf is het met recht een
donkere dag voor kerstmis. Vier uur ’s
middags, buiten is het donkergrijs, regen
slaat tegen het raam, binnen zijn de
lampen aan. Kortom, rotweer. Maar ik
houd van dit rotweer. De afwisseling van
de seizoenen, met alle weertypen die
daarbij horen, is iets waar ik van geniet.
Het is het einde van het jaar en dat
nodigt uit tot terugblikken en vooruitzien.
2019 was voor onze afdeling het jaar
waarin de natuurgidsenopleiding werd
afgerond. Wij mochten negentien
nieuwe natuurgidsen verwelkomen. Die
negentien nieuwe gidsen zijn inmiddels
(bijna) allemaal in de natuureducatie
actief: als leider van natuurexcursies
voor het Zuid-Hollands Landschap of
Natuurmonumenten, als leider van
(veld)lessen op de Landtong Rozenburg,
als Natuurkoffergids, als ontwerper van
een natuurroute, als leider van
kinderactiviteiten, als bestuurslid van de
afdeling, enzovoort, enzovoort. Ik hoop
dat zij nog lang actief zullen blijven. Het
afdelingsbestuur zal zich hier in ieder
geval voor inzetten.
Wat voor ontwikkelingen verwacht ik in
2020? Het aantal excursies bij het ZuidHollands Landschap zal toenemen. Net
als in voorgaande jaren groeit het aantal
ingeroosterde openbare excursies,
terwijl ook het aantal door groepen
aangevraagde excursies zal toenemen
nu het crisisgevoel uit de samenleving is
verdwenen

Het programma voor schoolklassen op de
Landtong Rozenburg zal opnieuw volop
draaien. Tegelijkertijd gaan wij met ARK
Natuurontwikkeling en IVN Goeree-Overflakkee
in overleg of wij een soortgelijk programma van
de grond kunnen tillen voor het Haringvliet. Het
aantal sessies met de Natuurkoffer zal in 2020
sterk groeien nu wij van drie naar zeker vijf en
misschien wel zes tehuizen als klant zullen
gaan.
De kinderactiviteiten met het Zuid-Hollands
Landschap zullen onverminderd worden
voortgezet (inclusief de Duinendag!), terwijl die
bij camping ’t Weergors waarschijnlijk zullen
groeien. De camping heeft er in ieder geval zin
in.
En natuurlijk blijven de eerste-zaterdag-van-demaand excursies, net als de thema-avonden
met diner en de samen met de KNNV Voorne
georganiseerde korte natuurcursussen. Ik wijs
je vast op een orchideeëncursus die in de
eerste helft van het komende jaar zal worden
gegeven.
Volop activiteiten in onze afdeling in het nieuwe
jaar. Nu ik het allemaal opschrijf, krijg ik er al zin
in. Maar eerst, weer of geen weer, genieten van
lekker eten en drinken, met familie en vrienden.
Ik zie je graag bij onze nieuwjaarswandeling op
zaterdag 4 januari, start om 9.30 uur vanaf
parkeerplaats Aan Zee bij Oostvoorne.

Fijne feestdagen en een heel gelukkig 2020!
Erik de Boer
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Activiteiten op onze website

De nieuwsbrieven worden ook gepubliceerd op
de website van onze afdeling.
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Update over het Kierbesluit Haringvliet (door Rijkswaterstaat)
Begin 2019
Na de grotere proeven van begin dit jaar, hebben we conform planning, de Haringvlietsluizen
deze zomer alleen kort en kleinschalig geopend. Daarbij hebben we voor het eerst ook
monitoring van visintrek in de sluiskokers en schutsluis getest. We zagen al zoute soorten,
zoals haring en spiering, maar conclusies over visintrek kunnen we hier nog niet uit trekken.
Dat zal nog wel enkele jaren duren. Lees meer…

Excursies en activiteiten in 2019
Zaterdag 28
december

Struintocht op de
Landtong Rozenburg

10.00

Zaterdag 4 januari

Nieuwjaarswandeling

09.30

Zaterdag 1 februari

09.30

Woensdag 25 maart

Auto-excursie
Brouwersdam en
Schouwen
ALV en "Gidsenweetjes
Voorne"
Thema-avond met diner

Zaterdag 4 april

Wandeling Waterbos

Vrijdag 24 – zondag
26 april
Zaterdag 2 mei

Afdelingsweekend
Ransdaal, Zuid Limburg
Wandeling Landtong
Rozenburg

Zaterdag 6 juni

Kanoën in de Biesbosch

Zaterdag 7 maart

EIC Mainport,
Noordzeeweg 6,
Rozenburg
P-plaats Aan Zee,
Oostvoorne
P-plaats Zwarte
dijk N57

Wim van
Vliet
Aanmelden
Ad

09.30

BC Tenellaplas

Ad

18.00

BC Tenellaplas

09.30

P-plaats Waterbos,
Duinen 7, Rockanje

Erik, Wim
Klok
Aanmelden
Wim Klok

09.30

10.00

Erik

Simone
Aanmelden
Wim,Wim

EIC Mainport,
Noordzeeweg 6,
Rozenburg
P-plaats
Erik
Visserhang 2, Hank Aanmelden

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

Witte kwikstaart

Gerda Hos

Als u dit leest is de witte kwikstaart waarschijnlijk al weer gevlucht naar warmere oorden. Ze
vertrekken, op een enkeling na, zo tussen half september en eind november om onze
winterperiode door te brengen in zuidelijkere gebieden met een gematigd klimaat. En gelijk
hebben ze, al zit er aan zo’n reis natuurlijk ook veel gevaren. Lees meer….

Duurzaamheid als inspiratiebron voor natuureducatie

Nel Kuipers

Zaterdag 23 november 2019 was ik aanwezig bij de Provinciale ledendag van het IVN . Na
een frisse fietstocht en een oversteek met de pont was ik snel bij De Polderij in Maassluis
waar de koffie al klaarstond. Namens het IVN heette Tonja van Gorp ons welkom waarna
Zwerfinator Dirk de Groot zijn presentatie over zwerfaval gaf. Hij vertelde dat hij zich ergerde
aan het zwerfaval in zijn gemeente. Door zelf in actie te komen met het dagelijks rapen van
zwerfaval en daardoor het goede voorbeeld te geven, inspireerde hij andere mensen om ook
deel te gaan nemen aan het rapen van zwerfafval. Lees meer….

Schubbige bundelzwam

Herma Enthoven

Landgoed Mildenburg staat bekend om zijn grote verscheidenheid aan paddenstoelen. De
kenners weten de meeste wel snel op naam te brengen. Maar een abnormaal grote
paddenstoel in het Mildenburgbos heeft de laatste tijd de IVN gemoederen behoorlijk bezig
gehouden. Aan de voet van een beuk, vlakbij de vijver van het Reigersnest, groeiden twee
buitenformaat plaatjeszwammen, met een hoed ruim 25 cm doorsnee en een steel met een
doorsnee van minstens 8 cm. Lees meer….

Het kerstverhaal

Ad ‘t Hart

“Op een gure, koude decemberdag loopt onze zeehondenwachter op de Maasvlakte. Alles zit
tegen, temperatuur, wind, het tij. Geen dier of mens te bekennen. Tot hij plotsklaps in de verte
gehuil hoort. De noodkreet van een mensenkind???Plichtsgetrouw en vol mededogen gaat hij
op zoek. Wat is het? Het geluid wordt sterker en een paar meter verder ontdekt hij een te
vondeling gelegd zeehondenjong, klein, wit en huilend om zijn moeder, met zijn smekende
oogjes vragend om hulp. Lees verder….

