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Minicursus Diersporen in maart
Je kunt je nog inschrijven, via
ivnrotterdam@gmail.com. Het aantal
deelnemers is beperkt (vanwege zaalomvang),
dus wees er op tijd bij en schrijf je in; dit
geldt ook voor IVN-leden.
De lesavond vindt plaats in LCC Romeynshof
(Rotterdam-Ommoord), pal naast metrostation
Romeynshof, aanvang 19.30 uur (inloop
vanaf 19.15 uur). Toegang is gratis voor leden
en donateurs van IVN; voor niet-leden zijn de
kosten € 7,50, contant bij de ingang van de
zaal te voldoen. De excursie wordt gehouden
in de Carnisse Grienden, op zondag 15 maart, aanvangstijd nog te bepalen.
In dit nummer:
- Vogels spotten (8 februari)
- Natuurexcursie in Zuiderpark (16 februari)
- Winter in de polder (29 februari)
- Diverse verslagen, foto van de maand, colofon
De rubriek ‘Onno’s tekening’ is komen te vervallen; op de website zijn onder de tab “Uit de Pen”
zijn tekeningen nog te vinden.
Onze excursies zijn gratis en aanmelding vooraf is niet nodig - tenzij anders vermeld.
Check kort tevoren op onze website de details en kijk welke nieuwe activiteiten bij zijn gekomen.
————————————————————————————————————————

Op het programma de komende maand
Vogels spotten op/langs Zevenhuizer Plas en in
Eendragtspolder (zaterdag 8 februari)
We gaan kijken naar de watervogels langs (en op) de
Zevenhuizerplas en in de Eendragtspolder. Welke
overwinterende vogels en wintergasten vinden we op
en langs het water en in de polder, in deze (tot nu
toe) warme winter? Neem vooral een verrekijker
mee en trek stevig schoeisel aan want de paden zijn
in dit jaargetijde nogal eens modderig.
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tin Luther Kingweg en President Wilsonweg in
Rotterdam-Ommoord (300 m. van metrohalte
Hesseplaats). Voor meer informatie zie de website.
Natuurexcursie in het Zuiderpark (Rotterdam; zondag 16 februari)
Het thema is knoppen aan bomen en struiken wat zeggen die ons? Ga mee met deze winterverkenning van dit gerenoveerde park.
Start om 13.00 uur onder aan trappen van metrostation Zuidplein (zijde Ahoy).
Meer informatie bij Natuurgids Rody Klop, tel. 06-23364639 en op onze website.
Winter in de polder (Hitland-Zuid, Capelle /
Nieuwerkerk aan de IJssel; zaterdag
29 februari)
Het is een verrassing wat we te zien gaan krijgen. In ieder geval is het een sfeervolle wandeling door een oud veenweidegebied, afgesloten
met een bezoekje (op eigen kosten) aan uitspanning De Dames.
Start om 10.00 uur op parkeerterrein bij golfbaan Hit, Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan
den IJssel.
Meer informatie bij Liesbeth den Haan, tel. 0647046122 en op de website.

Wat deden we afgelopen maand
Nieuwjaarswandeling en -samenzijn
(11 januari 2020)
De afdeling luidde het nieuwe jaar in met een
korte wandeling door het Zuiderpark (Rotterdam), om daarna samen te genieten van een
kopje koffie/thee mét in een uitspanning bij het
Zuidplein.
Landelijk Nieuwjaarssymposium van IVN
(18 januari 2020)
Het is traditie geworden dat IVN het jaar begint
met een landelijke bijeenkomst - dit jaar een
symposium belegd over het thema Duurzaamheid. In het Honig-complex in Nijmegen waren diverse
voordrachten, presentaties en workshops. Een van die workshops bestond uit een presentatie van het
project Tiny Forests, gevolgd door een bezoekje aan het recent aangelegd Tiny Forest “Het Biezenbos’ in de buurt. Zo leerde ik (Liesbeth den Haan) dat een Tiny Forest echt iets anders is dan een
plantsoen of een Voedselbos. In een Tiny Forest staan alleen inheemse planten, struiken en bomen.
Een Tiny Forest heeft diverse functies, zoals verminderde hittestress, waterberging, luchtzuivering,
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en stimuleert de biodiversiteit en bezorgt de
buurt beleving van natuur dichtbij. En het heeft
een sociale functie, want verbindt bewoners,
ook en vooral schoolkinderen, bij aanleg en
monitoring van hun ‘bosje’.
Zie voor meer informatie over Tiny Forest de
website van IVN. En een nieuwtje tot slot: er
gaan zeker Tiny Forest komen in onze regio, in
2020!
Natuur- en cultuurhistorie van Kralingse
Bos en Plas (Rotterdam; 19 januari 2020)
Op de foto: ijspret op een baantje in de zuidoostelijke hoek van de Plas (2012), sneeuwvrij gehouden door leden van de Kralingse IJsvereniging, opvolger van de IJsclub Kralingen opgericht in 1879; die laatste had haar baan op een
ondergelopen weiland in Kralingen (daar waar
nu de tennisverenigingen zit). Een bevroren
plas kregen de 40 (!) deelnemers aan deze interessante excursie niet te zien in werkelijkheid,
alleen op historische foto’s. Het was een ware
reis door de tijd, die wellicht nog een vervolg
krijgt in een ander deel van het Bos.
Project Schone Rivieren van start langs
Haringvliet (19 januari 2020)
Het landelijke project Schone Rivieren loopt nu
zo’n drie jaar. Inmiddels worden tracés langs de
Maas, de Waal, de Lek en de (Gelderse) IJssel
onderzocht op afval op de oevers. Onlangs is
ook het Haringvliet erbij genomen. Op 19 januari vond in Dordrecht een regionale training
plaats voor nieuwe onderzoekers. Na een presentatie gingen zij op pad om langs een rivieroever in de buurt (Dordtse Kil) te oefenen met
de registratie van afval en het onderzoeksprotocol.
Het project is een samenwerking tussen Stichting De Noordzee, Plastic Soup Foundation en IVN. Wereldwijd vormt de plasticsoep een bedreiging
voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Dat probleem begint dichterbij dan je denkt.
Plastic afval dat hier in de Nederlandse rivieren belandt, stroomt naar de Noordzee. Het Schone Rivieren-project brengt de plasticvervuiling in kaart en pakt het aan bij de bron. Samen met consumenten, bedrijven en overheden gaan we voor plasticvrije rivieren in Nederland. Lees hier meer over dit
inspirerende project, dat dit jaar ook in de Rijnmond opgestart zal gaan worden. Ben je geïnteresseerd? Meld je aan bij de afdeling, via ivnrotterdam@gmail.com.
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Foto van de maand
Een gigantisch
nest van een Ekster, in een Plataan aan het Hofplein
(Rotterdam). Dit
nest wordt elk
jaar verder uitgebouwd en is nu
ongeveer 1 meter
hoog.
Foto Liesbeth
den Haan, 20 januari 2020.

Colofon en volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief (nr. 54)
verschijnt op 1 maart.
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 27 februari.
Fotoverantwoording
De foto’s/illustraties (in volgorde van plaatsing,
per pagina) zijn gemaakt door Liesbeth den
Haan, Philip Both, Liesbeth den Haan; Liesbeth
den Haan (3x); Liesbeth den Haan (3x); Liesbeth den Haan.

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.
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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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