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Nieuwsbrief nummer 52 d.d. 14 januari 2020
Algemene Ledenvergadering verplaatst naar zaterdag 14 maart 2020
voorafgegaan door interactief kennismakingsprogramma voor nieuwe leden
De jaarlijkse ledenvergadering aanvankelijk gepland op 7 maart is verplaatst naar zaterdag 14
maart. Voor de nieuwe leden is er een speciaal interactief introductieprogramma, voorafgaand
aan de vergadering, maar iedereen is natuurlijk welkom.
Meer informatie volgt, per e-mail of per post (voor degenen die geen email hebben).
In dit nummer:
- Ledenwandeling Rotterdam Hillegersberg (25 januari)
- Rondleiding natuur- en cultuurhistorie van Kralingse Plas en Bos (19 januari)
- Vogelexcursie langs Zevenhuizerplas en naar Eendragtspolder (8 februari)
- Diverse verslagen, tips, wetenswaardigheden, foto van de maand
Onno’s tekening is komen te vervallen.
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
Zondag 19 januari: Natuur- en cultuurexcursie langs Kralingse Plas
Het Kralingse Bos, de Plas en het aangrenzende
Kralingen hebben een lange gemeenschappelijke natuur- en cultuurhistorie. Ga mee op een reis
door de tijd, samen met IVN-gids en bosexpert
Marius Huender. Hij heeft zich verdiept in de
ontwikkelingen van het gebied en weet van alles
te vertellen en te laten zien van de markante
momenten, gebeurtenissen en plaatsen langs de
Plas. Hij geeft nu een unieke excursie langs de
zuidelijke rand van het Bos en de Plas, samen
met historicus Dik Vuik als gastgids. Historische
ijspret zal ook bij hoge temperaturen niet ontbreken. Zie voor details de website.
Zaterdag 25 januari: Wandeling Rotterdam - Hillegersbergpad, 12 km.
Verzamelen op station Rotterdam Centraal bij de bankjes om 09.50 uur. We starten hier de wandeling
om 10.00 uur. De wandeling eindigt bij station Rotterdam Noord. “Op naar den Berch”!
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Voor leden en donateurs. Loop gerust een keer vrijblijvend mee. Voor meer informatie en aanmelding zie de website.
Zaterdag 8 februari: Vogelexcursie naar de
Eendragtspolder (v.a. Rotterdam Ommoord)
We gaan kijken naar de watervogels langs (en
op) de Zevenhuizerplas en in de Eendragtspolder. Er overwinteren veel vogels op het water
en in de polder. Neem vooral een verrekijker
mee en trek stevig schoeisel aan want de paden
zijn in dit jaargetijde nogal eens modderig.
Startlocatie: restaurant Cathay, hoek Martin Luther Kingweg en President Wilsonweg in Rotterdam-Ommoord (300 m. van metrohalte Hesseplaats). Voor meer informatie zie de website.

Wat deden we afgelopen maand
Ledenwandeling Koninklijk Landgoed De
Horsten (Voorschoten, 30 november 2019)
Vanaf station Voorschoten liepen we de eerste
kilometer om bij het koffie- en theehuis Jansland de eerste stop te hebben. Dit koffie- en
theehuis wordt gerund door mensen met een
beperking en het gebak e.d. wordt door hen zelf
gemaakt. Er werd dan ook veel gebruik van
gemaakt. (…)
De herfst was ingetreden, maar er was nog genoeg moois te zien en de kleuren waren prachtig, zeker omdat de zon uitbundig scheen.
Mooie beukenlanen en bospaden. Af en toe
even uitkijken bij een modderig pad, en af en toe een helpende hand als het iets te moeilijk werd. Iedereen genoot … Lees hier het hele verslag.
Ledenwandeling Rotterdam Waterproject
(21 december 2019)
We sloten het wandeljaar 2019 af met een wandeling in Rotterdam uit het boekje “Wandelen
buiten de binnenstad van Rotterdam”. Deze
wandeling, Waterproject, start bij station Rotterdam Centraal en voert langs singels die in de
19e eeuw aangelegd zijn om de problemen op
het gebied van hygiëne en waterhuishouding op
te lossen na de explosieve groei van de stad.
Direct na de Lees hier het hele verslag.
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Tips en wetenswaardigheden
#Mijn Natuur Blijft
Deel een foto van jouw favoriete plekje in de
natuur. Natuur is van levensbelang voor dieren,
planten en voor onszelf. Natuur zorgt voor een
gezonde leefomgeving en voor ons dagelijks
voedsel. Bovendien kunnen we er samen van
genieten. Het kabinet overweegt nu om beschermde natuurgebieden op te geven. Echter,
het opgeven van beschermde natuurgebieden is
geen optie! We hebben natuur nodig: voor een
mooie en gezonde leefomgeving, om even lekker
te ontspannen en om van haar schoonheid te genieten. Natuur die tegen een stootje kan en unieke
planten en dieren een thuis biedt. Samen komen we op voor onze Nederlandse natuur. Deel onder de
hashtag #mijnnatuurblijft een foto van natuur dichtbij die jij wilt behouden. Zie ook de IVN website.
Zeldzame Steenbreekvarens gered van
sloophamer
Een drietal plantperken, gelegen aan de achterzijde van de Westewagenstraat (Rotterdam-centrum), moesten wijken voor de sloop van twee
wederopbouw-panden. Niet alleen de bomen in
het perk zijn verplaatst, maar ook de muurtjes
langs het perk. Daarin stonden namelijk zeldzame Steenbreekvarens, naast Muurvarens en
Tongvarens. Een mooie samenwerking tussen
bureau Stadsnatuur, gemeente Rotterdam, projectontwikkelaar en Botanische Tuin Afrikaanderwijk heeft ertoe bijgedragen dat de muurtjes
met varens nu te bewonderen zijn in de Botanische Tuin Afrikaanderwijk. Zie ook http://btarotterdam.nl/btarotterdam.nl/.
Vrijwilligers gezocht voor de glasaalmonitoring 2020
Doe mee en help de paling!
Voor het eerst in de geschiedenis worden vanaf
volgende maand intrekkende glasalen langs de
volledige Nederlandse kustlijn geteld. Ook
langs de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas
zijn diverse locaties voor de telling, zoals op de
foto bij het Oranjekanaal; te zien is een vistrap
bij een snoekenpaaiplaats. Voor de telling zijn
veel vrijwilligers nodig. Klik hier voor onze
nieuwsbrief, met verdere info.
Aanmelden kan eenvoudig via www.ravon.nl/glasaal of via Maurice Kooiman, 06 - 30 81 52 32
en m.kooiman@ravon.nl.
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Foto van de maand
Geweizwam.
Foto Anita
van Keulen.,
oktober 2019.

Colofon en volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief (nr. 53)
verschijnt op 7 februari.
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 Liesbeth den
Haan; Liesbeth den Haan, Lenie Lelie, Anita
van Keulen; IVN fotoarchief, Liesbeth den
Haan (2x); Anita van Keulen.

Steun ons en word donateur van onze
afdeling voor (minimaal) € 13 per jaar.
Doe mee en word lid voor € 24,- per jaar.
Huisgenootleden (en dubbelleden die al lid
zijn van een andere afdeling) 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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