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Nieuwsbrief nummer 55 d.d. 1 juni 2020
Aan onze leden:
Vanwege corona was de Algemene Ledenvergadering van 14 maart afgelast.
Volgens de noodwet die van kracht is mogen deze voor elke vereniging verplichte
vergadering tot 4 maanden uitgesteld worden na de wettelijke termijn van 6
maanden na afloop van het boekjaar. Die van onze afdeling moet dus vóór 1
november gehouden worden; dat mag ook (deels) via electronische weg gebeuren.
Nader bericht volgt.
In dit nummer o.a.:
- Update rond onze activiteiten
- Deel je ‘corona’ natuurmoment
- Schone Rivieren expeditie op komst
- Eerste Tiny Forest in Schiedam geplant
- Online cursus geven
- Verenigde krachten binnen 1 IVN
- Botanisch stoepkrijten
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 tijd
We willen weer groepsactiviteiten gaan organiseren, binnen de “corona-normen”
Met een aantal leden hebben we, via internet,
de mogelijkheden en onmogelijkheden verkend. Sommige werkvormen lenen zich beter
voor een groepsactiviteit dan andere. In ieder
geval zal het gaan om kleinschalige activiteiten.
Binnenkort gaan er nieuwe activiteiten door de
afdeling gepland worden, voor publiek en voor
leden/donateurs. We denken aan excursievormen en scholingsactiviteiten waarbij ofwel fysiek afstand (van 1,5 meter) houden realistisch
is of waarbij we digitale middelen inzetten. Activieiten met kinderen tot 12 jaar lijken wat gemakkelijker te realiseren. Houd de website van de afdeling (IVN Rotterdam) in de gaten. Zodra er nieuws
is, vind je daarop de details.
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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Vervallen of opgeschorte activiteiten
Vervallen zijn voor dit jaar in ieder geval de Slootjesdag en uitgesteld is de gezamenlijke dag-excursie voor leden (samen met Nivon-Rotterdam) naar Tiengemeten; zodra we weer samen met 9 personen in een busje kunnen reizen (of een andere vervoersmethode vinden) en de gids van Natuurmonumenten met een groep van 18 op stap mag, zal deze excursie alsnog gepland worden. De ledenexcursie naar de Landtong van Rozenburg, met gidsen van IVN Voorne-Putten, zal in overleg met IVN
Voorne-Putten gepland worden zodra zij mogelijkheden zien (met meer gidsen, in kleine groepen?)
en het vervoer per OV (metrolijn naar Hoek van Holland) weer mogelijk is met medeneming van een
fiets. De dagwandelingen voor leden en donateurs georganiseerd door de wandelwerkgroep (Lenie
en Anita) gaan voorlopig niet door.
De basiscursus Groen Ontdekken die in maart van start zou gaan in Schiedam, georganiseerd door
Roy van Hutten, is afgelast; Roy probeert een cursus te houden in het najaar, over herfstthema’s. Degenen die zich al hadden opgegeven worden benaderd of zij hiervoor interesse hebben.
Schone Rivieren-expeditie komt eraan
In mei is door diverse IVN-ers nagedacht over
hoe een IVN-afdeling vorm kan geven aan het
project Schone Rivieren. Doel is bewustwording onder het publiek van de schoonheid van
de rivieroevers en van de kwalijke gevolgen
van plastic zwerfvuil rond de rivieren, beken en
sloten. Er is een posten-tocht bedacht, waarbij
de deelnemers beleven wat een rivieroever te
bieden heeft. In ons werkgebied kun je denken
aan de getijdennatuur langs de Nieuwe en Oude
Maas. In het oorspronkelijke plan is de tocht
bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw van
de middelbare school, maar vanwege corona
wordt overwogen de doelgroep te herzien. Of
het nog lukt de activiteit te houden op of rond
World Clean Up Day (19 september) is nog niet
te zeggen.
Deel jouw speciale corona-natuurmoment
met anderen - leukste, mooiste, interessantste
bijdragen komen in Klimop
Hoe is het jullie vergaan, tijdens de beperkende
maatregelen vanwege corona?
Als we ons goed voelden, mochten we alleen
een ommetje maken, een frisse neus halen - we
moesten zo veel mogelijk binnen blijven. Sinds
half mei zijn de teugels wat gevierd, en we
kunnen weer naar buiten - als we maar 1,5 m afstand van elkaar houden en grote groepen vermijden.
Laat ons weten wat jouw meest geliefde plekje was (en wellicht nog is), dichtbij huis, waar jij de natuur intens beleefde of wat de leukste, meest bijzondere of grappige waarneming was die jij daar
deed. Stuur je foto in naar de redactie en geef er een korte toelichting; een selectie van de ingezonden
foto’s word gepubliceerd in het eerstvolgende nummer van Klimop; alle ingezonden bijdragen worIVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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den op de website geplaatst.
Stuur je bijdrage in, uiterlijk op woensdag 17 juni, naar ivnrotterdam@gmail.com.

Wat gebeurde er de afgelopen maanden?
Eerste Tiny Forest in Schiedam - wanneer in
Rotterdam, Vlaardingen?
Het eerste Tiny Forest in de gemeente Schiedam is een feit. Op 26 maart werden de bomen
en struiken geplant op een locatie in de wijk
Groenoord. Helaas konden de geplande feestelijkheden niet doorgaan en konden de kinderen
van de basisschool niet helpen. Deze teleurstelling zal zeker op een ander moment goedgemaakt worden!
Zowel in Rotterdam als in Vlaardingen zijn
IVN-ers samen met anderen aan het proberen ook daar Tiny Forests gerealiseerd te krijgen. Wil je
meehelpen, meld je dan aan bij ivnrotterdam@gmail.com.

Tips en wetenswaardigheden
Help de Wilde eend en tel de jonge eendjes
Is het jou ook opgevallen dat er de afgelopen jaren steeds minder jonge eendjes in de sloten en vaarten te zien zijn? 2020 is het Jaar van de Wilde Eend. Het gaat al een aantal decennia niet zo goed met
de wilde eend. Sinds de jaren 90 is bijna 30%
van de broedpopulatie verdwenen. Maar wat
zijn daarvan de oorzaken? Help jij mee met het

verzamelen van gegevens om deze vraag te beantwoorden door jonge eendjes te tellen?
Nieuwe bundel van Ton Lommers
Er is weer een nieuwe bundel verschenen vol aandachtspunten en ideeën om buiten bewust rond te
speuren en uitgedaagd te worden om actief te worden. Het is de elfde uitgave in een lange reeks, bedoeld voor natuurgidsen, leerkrachten, BSO- en
scoutingleiders en ouders met kinderen.
Samengesteld door Ton Lommers, een ervaren IVNgids en -trainer. Met 190 blz. de dikste bundel ooit!
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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Dit keer staat het boerenland centraal. Het is een rijke bundel vol illustraties en praktische informatie.
Bestel bij tonlommers@casema.nl, prijs € 15,-; verzendkosten € 5,25.
——————
De bundels kosten € 15,- per stuk. Vanaf 5 bundels tegelijk is de prijs € 13,50 per stuk.
De minder omvangrijke specials "Leve de Knotwilg!" en "Stadsfossielen spotten" kosten elk € 9,Een complete set van 11 bundels kost € 125,-. Verzendkosten komen daar nog bij. Betaling na levering via een nota met betaalgegevens.
IVN Cursushuis en online-trainingen
De afgelopen maanden heeft het IVN-Cursushuis diverse online-trainingen gegeven, waarvan de opnames berschikbaar zijn op Ons IVN. Overweeg je e-learning aan te bieden of online-cursusbijeenkomsten te beleggen, bekijk dan eens deze drie trainingen: hoe maak je een onderwijsontwerp, welke
didactiek volg je bij digitaal lesgeven en hoe geef je online-cursussen. Kijk op https://ons.ivn.nl/#/
vereniging/voor-vrijwilligers/cursussen/online-trainingen-voor-ivn-ers.
Krachten bundelen binnen 1 IVN
De ledenraad van IVN heeft besloten om de
Stichting IVN (beroepskrachten) en de Vereniging IVN (afdelingen en vrijwilligers) in elkaar
te doen opgaan en tot 1 IVN te maken. Beroepskrachten en vrijwilligers kunnen samen
meer bereiken. Om samen de schouders onder
te kunnen zetten, hebben we de aanpak ‘Samen
meer bereiken’ ontwikkeld. Wil je een mondelinge toelichting op de aanpak? Volg dan de online sessie ‘Samen meer bereiken – wat kun je
ermee?’. De online sessie vindt op twee momenten plaats: op donderdag 4 juni van 19:00
– 20:00 of op woensdag 17 juni van 15:00 –
16:00 via zoom. Meld je voor één van de sessies
aan via dit formulier.
Doe je mee aan botanisch stoepkrijten?
Ben jij Botanisch Stoepkrijten ook al tegengekomen in krant, radio, sociale media of gewoon op
straat? Botanisch stoepkrijten is met stoepkrijt
plantennamen bij wilde/verwilderde ‘stoepplanten’ schrijven. De Rotterdamse Florawerkgroep
(RFWG) wil daar ook iets mee te doen. Veel mensen vinden het leuk om even met een andere blik
naar hun straat te kijken. Het laat zien dat 'onkruid' niet allemaal hetzelfde is. Sommigen krijgen
hierdoor iets meer waardering voor stoepplanten en laten ze wat vaker met rust; een enkeling wordt
misschien zelfs echt nieuwsgierig naar stadsflora.
Je kunt ook meedoen, door in jouw omgeving bij een of meer ‘stoepplanten” met stoepkrijt de naam
te schrijven en daarvan een foto te maken. Stuur je fotot naar de RFWG (via e-mail willemien.troelstra@xs4all.nl) en geef aan op welke datum en in welke straat/buurt je hebt gestoepkrijt.
Op de website van de RFWG komt een collage te staan van de ingestuurde foto’s.
IVN Natuureducatie afd. Rotterdam e.o.
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Foto van de maand
Een proef met het zogenoemde sinus-maaien in grasland van het
Kralingse Bos, langs
de Plas. Dit houdt in
dat het grasland gefaseerd wordt gemaaid,
in slingerende stroken,
zodat insecten altijd
voedsel- en nectar beschikbaar hebben in
ongemaaid gras dichtbij. Foto Liesbeth den
Haan, 8 mei 2020.

Colofon en volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief (nr. 56)
verschijnt, als er voldoende nieuws is, op 1 juli.
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 juni.
Fotoverantwoording
De foto’s (in volgorde van plaatsing, per pagina) zijn gemaakt door Liesbeth den Haan; Liesbeth den Haan (2x); gem. Schiedam, Liesbeth
den Haan, Ton Lommers; IVN, Floron; 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.

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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