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Nieuwsbrief nummer 54 d.d. 1 maart 2020
Aan onze leden:
Vergeet niet de datum van 14 maart te noteren in je agenda voor het
Introductieprogramma voor nieuwe leden en de daarop volgende Algemene
Ledenvergadering (en meld je nu aan voor de gezamenlijke - vegetarische - lunch na
afloop), via ivnrotterdam@gmail.com.
Je vindt in deze Nieuwsbrief veel tips voor uiteenlopende leuke activiteiten de komende maand
- cursussen, bijeenkomsten, excursies, van onszelf en van derden; daarom dit keer geen verslagen van activiteiten van de afgelopen maand. Wél in dit nummer:
- Minicursus Diersporen start 12 maart; schrijf je in
- Nieuwe groene basiscursus Natuur Ontdekken start op 18 maart (’s-avonds); schrijf je in
- Eerste Ledenexcursie 2020 op Landtong van Rozenburg op zondag 5 april - schrijf je in
- Doe mee met komende opruimactie in Vlaardingen op 28 maart
- Welkom bij planten eerste Tiny Forest in ons werkgebied op 18 maart (Schiedam Groenoord)
- Ga vogels spotten met Johan op 4 april (Vlaardingen); meld je aan
- Volg basiscursus Ecologisch Moestuinieren vanaf 18 maart bij Velt Rotterdam
- Schone Rivieren project komt in onze regio; expeditietraining op 18 april
- Samen wekelijks een uurtje wandelen van start, op drie plekken in Rotterdam
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 ons programma de komende maand
Voor de minicursus Diersporen
(donderdagavond 12 maart en zondag
15 maart) zijn nog plaatsen
beschikbaar. Voor details, zie onze
website. Inschrijving is verplicht, óók
voor IVN-leden; stuur een email naar
ivnrotterdam@gmail.com
Neem je kinderen mee op ontdekkingstocht in
het Kralingse Bos (21 maart)
Op zaterdag 21 maart organiseert IVN samen met
kinderboerderij de Kraal en de boswachters van de gemeente Rotterdam een avondexpeditie voor
kinderen. Samen met de boswachter en natuurgidsen van IVN gaan we op een spannende ontdekIVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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kingstocht waarbij we al onze zintuigen gebruiken. We gaan sporen van dieren bekijken en voelen,
luisteren naar dieren en vogels in het bos en deze met een nachtkijker spotten, en geblinddoekt een
parcours lopen. Verschillende dieren zijn vooral ’s avonds actief, en misschien spotten we zelfs wel
vleermuizen (met een bat detector) die net uit hun winterrust zijn ontwaakt!
Deze ontdekkingstocht is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar onder begeleiding van een
(groot)ouder of andere volwassene.
De startplaats is kinderboerderij De Kraal, Langepad 60, 3062 CJ Rotterdam.
Het programma start om 19.00 uur; inloop en ontvangst vanaf 18.30 uur.
Schrijf je in voor deze leuke expeditie via ivnrotterdam@gmail.com, onder vemelding van naam en
leeftijd. Het maximaal aantal kinderen dat mee kan doen is 30, dus wacht niet te lang met reageren.
Na inschrijving ontvang je van ons een bevestiging en verdere details.
Ledenwandeling Drevenpad, Overvecht, 13
km. (zaterdag 28 maart)
Verzamelen op Rotterdam Centraal bij de bankjes in de centrale hal om 8.50 uur. De trein naar
Utrecht Centraal vertrekt om 9.05 uur van spoor
14. Vanaf het station wandelen we door groen
Overvecht en eindigen weer bij Utrecht Centraal. 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
Eerste Ledenexcursie van 2020
(zondag 5 april)
Ga mee op struintocht door de Landtong van
Rozenburg, met ruige en verrassende natuur,
temidden van de havens, ingeklemd door de
Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal. Een
gids van IVN afdeling Voorne-Putten-Rozenburg ontvangt ons en leidt ons door het gebied.
Deze excursie is uitsluitend voor leden (en donateurs) van de afdeling Rotterdam en omstreken (en van IVN Delft). Iedereen reist op eigen
gelegenheid naar het startpunt op het eiland
van Rozenburg, bij het EIC (het educatief informatiecentrum van de haven, niet open tijdens het weekend). We vertrekken daar om 11.00 uur. Na
terugkomst kunnen degenen die dat willen gezamenlijk de (zelf mee te brengen) lunch gebruiken.
Het EIC is te bereiken met het OV (metrolijn B, halte Maassluis Centrum) en de veerpont naar Rozenburg; vandaar is het met de fiets (in de metro gratis mee te nemen) 8 minuten fietsen naar het EIC
(Noordzeeweg 6).
Inschrijving vooraf verplicht, via ivnrotterdam@gmail.com. Reiskosten zijn voor de deelnemers zelf.
Onderweg is er een kleine tractatie. Vermeld svp bij opgave met welk vervoer je komt en of je bereid
bent zonodig enkele anderen vanaf de pont mee te nemen in je auto.
Trek vooral je stevige wandelschoenen aan; we lopen over terrein met hoogteverschillen, veelal buiten de paden. Voor meer informatie, bel Liesbeth den Haan, tel. 06-47046122.
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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Tips en wetenswaardigheden
Gezond Natuur Wandelen (Rotterdam)
Sinds enkele maanden is de stichting Gezond
Natuur Wandelen actief in Rotterdam. Het gaat
om wekelijkse natuurwandelingen van een uurtje, in een rustig tempo. Er gaan twee begeleiders mee, die onderweg een paar keer stil staan
bij en iets vertellen over de actuele natuur. Na
afloop drinken de deelnemers gezamenlijk een
kopje koffie of thee.
Er zijn nu 3 vertrekpunten in Rotterdam en omgeving:
- Huiskamer van de Wijk De Singel, Rotterdam-Reyeroord; elke vrijdag 10-11 uur.
- Stadskwekerij De Kas, Van Beuningenstraat
22, Rotterdam-Blijdorp; elke maandag 10-11
uur.
- Educatieve tuin De Enk, Enk 182, Rotterdam-Vreewijk, elke woensdag 10-11 uur.
Wil je zelf begeleider worden? Je krijgt diverse korte trainingen aangeboden op gebied van wandelbegeleiding, EHBO en natuurbeleving (gegeven door IVN). Meer informatie kun je krijgen bij de
projectleider voor onze regio Monique van Dalen monique@gezondnatuurwandelen.nl en is te vinden op de landelijke website.
Natuurwandeling in Schollebos (Capele aan
den IJssel) op zaterdag 7 maart
Stichting Natuurvrienden Capelle ad IJssel e.o.
(SNC) organisert een vroege voorjaarsexcursie,
nadat door de februari-stormen de winterexcursie niet kon doorgaan. Overwinterende vogels
zijn in het Schollebos nauwelijks aanwezig geweest. Ze hebben niet de moeite genomen om
zo ver te vliegen. Dichterbij hun broedgebied
waren de omstandigheden ook goed om te
overwinteren. De struiken lopen al uit en allerlei planten staan in bloei, ver voor hun normale
bloeiperiode. Ook vlinders en hommels zijn al
vliegend gezien. Er is genoeg om te ontdekken.
Startijd en -locatie zijn 13.00-15.00 uur, op het
parkeerterrein bij het pannenkoekenhuis aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Basiscursus Ecologisch Moestuinieren (start 18 maart)
Op 18 maart (avond) start een nieuwe basiscursus ecologisch moestuinieren (5 lessen) van Velt Rotterdam. De basiscursus is oor iedereen die met moestuinieren volgens ecologische principes wil beginnen, of die daarnaar wil omschakelen. Het gaat om 4 theorielessen (op woensdagavond) en 1
praktijkbijeenkomst (5 april).
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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In de cursus worden de volgende onderwerpen
behandeld: Wat is ecologisch tuinieren, klimaat
en bodem, kringlopen in de tuin, inrichting en
materialen kiezen, compost(eren), een teeltplan
maken, kruid- en plaagbeheer, gereedschap kiezen en gebruiken, oogsten en (tijdelijk) bewaren.
Kosten zijn 75,- voor Velt-leden en € 95,- voor
niet-leden. Dit is inclusie kofiie/thee en het Velt
boekje "Ecologisch tuinieren voor beginners”. De
cursus gaat door bij een minimum aantal deelnemers. Meld je a.j.b. aan
via veltrotterdam@gmail.com.
Vier de start mee van Tiny Forest in Schiedam (18 maart 11.00 uur)
Op 18 maart vieren we de start van de Tiny Forest subsidieregeling voor gemeenten in de provincie Zuid-Holland en lichten we, provincie
Zuid-Holland en IVN Natuureducatie, de regeling nader toe. Gedeputeerde Anne Koning verricht de officiële opening. We nodigen je van
harte uit om hierbij aanwezig te zijn. In ZuidHolland kunnen zestien extra gemeenten in samenwerking met IVN de komende jaren elk drie
Tiny Forests aanleggen. Dit dankzij een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Tijdens
de inspiratieochtend wordt ook het eerste Tiny Forest van Schiedam (Groenoord) aangelegd samen
met leerlingen van twee basisscholen. De openingshandeling vindt plaats terwijl leerlingen van de
basisschool nog druk aan het planten zijn… en misschien kan je ’s middags nog een handje helpen
bij het planten.
De openingsbijeenkomst vindt plaats aan het Van Beethovenplein 161, Schiedam, en duurt van 11.00
tot 13.00 uur. Meld je wel vantevoren aan op de IVN website (waar je je ook kunt aanmelden voor de
nieuwsbrief over het project).
Wil je helpen meer Tiny Forests, in andere gemeentes, te realiseren, weet je potentiële locaties, heb
je contacten op een basischool die mee zou willen doen, neem dan contact op met IVN Projectleider
Sjoerd Luiten, s.luiten@ivn.nl tel. 06-22888934.
Basiscursus Natuur Ontdekken (Schiedam)
vanaf 18 maart
Geniet jij ook altijd van de natuur en wil je meer
daarover weten? Doe je al vrijwilligerswerk op
het gebied van natuurbelevingsactiviteiten, wil je
als natuur(groot-)ouder helpen bij natuuractiviteiten op de basisschool? Voor al deze mensen organiseert IVN in samenwerking met andere natuurverenigingen in de regio de cursus ‘Natuur
ontdekken’. In deze inspirerende cursus ontdekken we samen hoe mooi de natuur in elkaar zit.
Je hebt geen voorkennis nodig, wel interesse en
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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enthousiasme. De cursus bestaat uit 5 lesavonden op de woensdag en 2 excursies op een zaterdag. De
cursus bestaat uit 5 lesavonden (over Voorjaarsbloeiers, Vogels en vogelzang, Lente, Insecten, Leven
in het water) en worden gehouden op de woensdag; de 2 excursies zijn op een zaterdag. De lersavonden worden gehouden in de Boshoek, Schiedam), de eerste op 18 maart. Meer informatie is te
krijgen bij Roy van Hutten, tel. 06-22707365 of 010-4351732 en is ook te vinden op de website van
IVN. Daarop vind je ook een aanmeldknop. De kosten, inclusief thee/koffie, cursusmaterialen en excursies bedragen slechts € 45. Wees er snel bij - toelating gebeurt in volgorde van inschrijving.
Opruimactie in Vlaardingen (het Hof / Oranjepark) 28 maart 10.00-12.00 uur
In het kader van Vlaardingen Schoon (https://
vlaardingenschoon.nl/) organiseert Het Dwaalspoor een schooonmaakactie in het Oranjepark,
van 10 tot 12 uur. Meer informatie over deze
schoonmaakactie vind je op facebook bij evenement https://www.facebook.com/events/
1482840595214732/. Je kunt je ook aanmelden,
om mee te doen, bij Janneke van Ruijven, tel.
06-41285930.

Vogels spotten in de Rietputten (Vlaardingen) 4 april 09.00-11.00 uur
Vogelaar en (bijna)IVN-gids Johan neemt je
mee de Rietputten in. Dit is een bijzonder gebied, ingeklemd tussen Vlaardingen en Maassluis. Ooit gebruikt als baggerdepot is er natuur
tot ontwikkeling gekomen in de vorm van een
moeras met rietvelden. De Rietputten staan bekend om de aanwezigheid van Baardmannetjes,
maar in het voorjaar zijn er ook Blauwborsten,
Rietgorzen, Paapjes, Roodborsttapuiten en Watersnippen; Bruine kiekenfief en Koekoek zijn
misschien al terug. Tegelijkertijd ligt het gebied
onder druk van allerlei werkzaamheden, zoals
de aanleg van de Blankenburgtunnel en het project SCHOON van hoogheemraadschap Delfland.
Wanneer de lente aanbreekt, zullen veel werkzaamheden in het gebied gestaakt worden (na 15 maart)
en heerst er de benodigde rust voor de vogels.
Start om 09.00 uur (4 april) bij de ingang van het Volksbos onderaan de Maassluissedijk (ter hoogte
van het Binnenbospad, aan rivierzijde), bij twee witte zuilen. Aan de rivierkant van de dijk is ook een
parkeerplaats. Iedereen is welkom, maar meld je wel even hier aan.

Schone Rivieren expeditie-training in ons werkgebied (18 april)
In het project Schone Rivieren werken IVN, Stichting Noordzee en Plastic Soup Foundation
samen. De rol van IVN is vooral bewustmaking, organiseren van voorbeeldacties, mobiliseren van vrijwilligers, samenwerken met lokale organisaties. Doel is om de rivieren plasticvrij
te krijgen in 2030.
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.

Nieuwsbrief nr. 54, 1 maart 2020

5

De aanpak van het onderzoeksproject-deel
van het project omvat de vier O’s: opruimen, ontdekken, onderzoeken en oplossen
(aanpakken bij de bron). Op basis van een
wetenschappelijk ontwikkelde methode
monitoren de onderzoekers de rivieroevers.
In januari is het Haringvliet erbij genomen;
tijdens een training van nieuwe vrijwilligers
in Dordrecht is de methode geoefend en zijn
de uitgezochte vakken verdeeld.
Nu gaan we het project ook introduceren in
onze IVN afdeling. Oevers genoeg, niet waar? Er zijn twee zogenoemde Maakdagen van
IVN geweest (in december en januari), om te bedenken hoe we ons kunnen inzetten; deze
brainstormsessies zijn uitgemond in een regionale expeditie-training voor IVN-ers op 18
april (middag), op een locatie ergens in ons werkgebied. Daar gaan we laten zien en doorspreken wat we als IVN-afdeling nog meer kunnen doen om onze rivieroevers schoner te
maken. Geef je alvast op voor deelname aan deze leuke training via ivnrotterdam@gmail.com. Zodra alle details bekend zijn, ontvang je vervolgens een uitnodiging.

Foto van de maand

Bloemknop van de Es (foto Josien van Cappelle), Hitland-Zuid, 25 februari 2020.
Tijdens de excursie op 29 februari (met een grote groep belangstellenden) zagen we rammelende hazen, vroeg bloeiende bomen en planten, veel smienten, de eerste scholeksters.
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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Colofon en volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief (nr. 54)
verschijnt op 1 april.
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 (in volgorde van plaatsing, per pagina) zijn gemaakt door Liesbeth den Haan; Anita
van Keulen, Wim van Vliet; Liesbeth den Haan;
Liesbeth den Haan (2x); Janneke van Ruijven,
Liesbeth den Haan; IVN, Josien van Cappelle.

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’.
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