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Nieuwsbrief nummer 51 d.d. 1 december 2019
Nieuwjaarswandeling mét (11 januari 2020) - meld je aan
Het is een traditie geworden: onze jaarlijkse nieuwjaarswandeling voor leden en donateurs, gevolgd door een gezellig samenzijn met een kopje koffie/thee mét. We lopen een leuke route in
het Zuiderpark, die ongeveer een uur duurt.
Na afloop gaan we naar ‘Lisa’, een uitspanning pal naast metrostation Zuidplein en het in aanbouw zijnde nieuwe Zuidpleintheater.
We verzamelen onderaan de roltrappen in metrostation Zuidplein om 13.50 uur; om 14.00 uur
gaan we wandelen in het Zuiderpark. Om 15.00 uur worden we verwacht bij Lisa (Annie M.G.
Schmidtplein 4).
Als je dat nog niet gedaan hebt, meld je dan nu aan bij anitavankeulen@upcmail.nl,
06-14986138.
In dit nummer:
- Ledenwandeling Rotterdam Waterwerken (21 december)
- Verslagen / foto-impressies van natuurexcursies in polder Holierhoek (Schiedam) en Lage Bergse
Bos (vanuit Rotterdam)
En verder:
- Tips, wetenswaardigheden, foto van de maand en tekening van Onno.
Onze excursies zijn gratis en aanmelding vooraf is niet nodig - tenzij anders vermeld.
Check kort tevoren op onze website de details en kijk of er nieuwe activiteiten bij zijn gekomen.
———————————————————————————————————————

Op het programma de komende maand
Wandeling Rotterdam -Waterproject, 10 km.
(21 december)
We sluiten het wandeljaar af in Rotterdam, met
een wandeling langs een lint van 19e-eeuwse
singels en een deel van de wandelboulevards
langs de Nieuwe Maas. Verzamelen in de hal
van Rotterdam Centraal (achter de bankjes) om
09.50 uur.
De wandeling start vanaf het station om 10.00
uur. Loop gerust een keer vrijblijvend mee.
Aanmelden en meer informatie bij:
Lenie Lelie (06-44593991; lenielelie@outlook.com)
Anita van Keulen (06-14986138; anitavankeulen@upcmail.nl)
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Wat deden we afgelopen maand
Natuurexcursie in Kethel polder (10 november )
Lopen door dit gebied is een dubbele ervaring.
De sfeer van het oude veenweidelandschap,
oude boerderijen langs polderwegen, en anderzijds het door mensen gecreëerde ‘polderpark’
met plassen omzoomd door riet, met op de achtergrond de bebouwing van Schiedam. Een
groep van zo’n 14 man en vrouw sterk deelde
deze ervaring met twee IVN-gidsen. Zij wezen
op het oude veenweidegebied, met zijn oude
ontginningspatroon en de kreekruggen als oude
landschapselementen en keken naar de nieuwe
natuur in en rond het (gegraven) water. Ook het opgespoten gebied, bijgenaamd De Ruigte, gelegen
tegen de ingang van de Ketheltunnel, werd verkend.
Beelden van de excursie zijn te zien op de lokale omroep Schie online, die een verslaggever stuurde
om een item te maken. Kijk op Youtube of op de website van Schie tv; https://youtu.be/qFwe1JjdH5Y en https://schie.nu/tv/video/4624/stevige-groepswandeling-door-de-polder.
Natuurexcursie in het Lage Bergse Bos (16
november)
De verzamelplaats is het eindpunt van lijn vier
op de Molenlaan (Rotterdam-Hillegersberg).
We lopen naar de Beethovensingel. Daar staan
mooie Esdoorns. (…) We komen in het bos aan.
Het eerste wat we zien zijn Abelen, een populierensoort. Deze bomen hebben huidmondjes
in de vorm van Wiebertjes. Hierdoor “ademt”
de boom. Het hout van de abeel is een stuk beter dan het hout van de gewone populier. …
Lees hier het gehele verslag, van de hand van
Piet Mulder.
Minicursus Paddenstoelen (24 en 26 oktober) geslaagd
De minicursus Paddenstoelen trok veel belangstelling. De zaal was vol en er konden echt geen
mensen meer bij. Op humoristische wijze wist
Rody Klop de lesstof over te brengen, zonder
aan diepgang te verliezen.
De geplande tweede excursie werd afgeblazen,
omdat het door de regenval ineens heel snel
was gegaan met de paddenstoelen.
We kijken uit naar volgend najaar, wanneer we
weer op pad gaan., op zoek naar paddenstoelen.
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Inspirerende Provinciale Ledendag (23 november)
Eens in de twee jaar organiseert IVN Zuid-Holland een provinciale ledendag. Dit keer werd
die gehouden in de Polderij, Maassluis. Onze
afdeling droeg aanzienlijk bij aan de organisatie
en was in flinke getale aanwezig.
De bijdrage van Zwerfinator Dirk Groot - eerste
in de Trouw top 100 van duurzame denkers en
doeners - zette de toon: hoe kun je als individu
impact hebben en bijdragen aan een duurzamer
samenleving. Lees alles over zijn werkwijze op
zijn website.

Tips en wetenswaardigheden
Basiscursus Wilde Planten (vanaf 25 maart
tot 30 september 2020) - meld je snel
Floron organiseert opnieuw in Rotterdam een
cursus voor natuurliefhebbers/ecologen die willen leren wilde planten op naam te brengen en
plantenwaarnemingen te verzamelen. In de cursus leer je in ieder geval tot 150 veel voorkomende plantensoorten en de belangrijkste plantenfamilies herkennen, leer je planten determineren met een flora en hoor je over kenmerken
en botanische termen. De 8 lesavonden vinden
plaats op woensdagavonden in het Nivon gebouw aan de Dirk Smitsstraat in Rotterdam.
Tussendoor worden enkele excursies gehouden.
Kosten zijn € 80 per persoon incl. koffie/thee. Opgeven voor de cursus via email willemien.troelstra@xs4all.nl met als onderwerp "Basiscursus Wilde planten”; geef je naam, tel.nr.,
woonplaats door. Wees er snel bij - er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.
IVN Nieuwjaarssymposium Het nieuwe tijdperk (18 januari)
Wat staat de natuur te wachten in de toekomst?
Hoe gaan we om met ecologische en duurzame
uitdagingen in de 21e eeuw? In plaats van de
traditionele Nieuwjaarslezing, houdt IVN op 18
januari een symposium gedurende een hele dag,
met toekomstgerichte sprekers en workshops.
De moeite dus om af te reizen naar Nijmegen,
waar het symposium plaatsvindt in het Honigcomplex in Nijmegen. Bijdrage voor deelname
is €27,50 (incl. lunch). Reageer snel, want er is
ruimte voor 100 deelnemers en vol is vol! Geef
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je mailadres via de IVN website en je krijgt zo snel mogelijk een uitnodiging met het definitieve
programma en, als er plaats is, een uitnodiging om je definitief aan te melden.

Foto van de maand

Anita van Keulen stuurde deze foto in. Waarom de inktzwam zo heet, is wel duidelijk.
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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Onno’s tekening - meer op de website onder Uit de Pen

Colofon en volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief (nr. 52)
verschijnt op 1 januari.
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 28 december.
Fotoverantwoording
De foto’s/illustraties (in volgorde van plaatsing,
per pagina) zijn gemaakt door Frank Biesta; Liesbeth den Haan, Piet Mulder, Liesbeth den Haan;
Liesbeth den Haan (3x); 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.
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