Voorwoord van onze voorzitter
Beste IVN’er,
Natuurlijk is corona niet verdwenen, ook
niet van Voorne-Putten en Rozenburg.
Maar de besmettingsgraad is laag,
waardoor wij ons weer meer vrijheden
kunnen veroorloven. Het bestuur vindt
het belangrijk dat onze afdeling haar
activiteiten, zoveel als verantwoord
mogelijk is, weer oppakt. Daarmee
onderstrepen wij onze relevantie.
Anders gezegd: als je een half jaar lang
geen activiteiten ontplooit, kun je
misschien ook wel helemaal stoppen.
Maar wij zijn weer gestart.
Zondagmiddag 21 juni verzorgden Albert
Roodink, Gerda Hos, Jolanda
Groenenberg en Nel Kuipers een
waterdiertjesactiviteit op camping ’t
Weergors bij Hellevoetsluis. Vijfentwintig
kinderen beleefden een gezellige en
leerzame middag. Het beviel goed:
zowel onze begeleiders van de activiteit
als de leiding van de camping vonden
het geslaagd. Wij zullen deze zomer
naar verwachting nog drie van deze
waterdiertjesmiddagen op ’t Weergors
verzorgen.
Op de eerste zaterdag van de maand ,
zaterdag 4 juli, gaan wij als afdeling
weer ‘als vanouds’ met elkaar wandelen,
zij het op anderhalve meter afstand. Wij
gaan naar De Pan bij Rockanje. De
eerste zaterdag in juni ging het nog
anders. Iedereen kon op eigen
gelegenheid, alleen of met meer
personen, een route door het Waterbos
lopen. Voor onderweg was er een
vragenlijst te downloaden van onze
website. Verderop in deze Nieuwsbrief
bespreekt Wim Klok de vragen van de
lijst én de antwoorden.
Ook andere activiteiten zullen weer van
start gaan. Dinsdag 7 juli verzorgt Gerrit
Molengraaf voor het eerst na het begin
van de coronacrisis een
Natuurkofferbijeenkomst voor
dementerende ouderen. In september
beginnen het Zuid-Hollands Landschap
en Natuurmonumenten weer met
excursies (in kleinere groepen). Dat
betekent ‘werk’ voor onze
excursiegidsen. Met de KNNV Voorne
overleggen wij op dit moment over korte
natuurcursussen dit najaar. In ieder
geval zal de cursus ‘Zoogdieren voor
beginners’ in september doorgaan

. Misschien volgen er meer. Ook proberen wij
het programma voor basisscholen op de
Landtong Rozenburg dit najaar te laten
plaatsvinden. Een activiteit die dit jaar niet door
zal gaan is de Duinendag die wij altijd samen
met het Zuid-Hollands Landschap in september
organiseren. Wij vinden het te ingewikkeld om
zo’n postentocht met potentieel vele honderden
deelnemers op een verantwoorde manier te
laten plaatsvinden.
Wij zijn blij dat sinds mei Herma Enthoven
meedraait in het afdelingsbestuur. Herma is in
februari 2018 lid geworden van IVN en vorig
jaar juli afgestudeerd als natuurgids. Zij houdt
zich op dit moment onder andere bezig met de
website, maar zit ook verder boordevol ideeën.
Lees hieronder in de Nieuwsbrief haar oproepen
voor bijdragen aan (verbeterde) beschrijvingen
van de natuurgebieden op Voorne-Putten
Rozenburg en voor het insturen van foto’s voor
een wedstrijd.
In de vorige Nieuwsbrief deed ik een oproep om
je aan te melden voor een commissie die gaat
nadenken over en voorstellen doen voor nieuwe
activiteiten en projecten binnen onze afdeling.
Die oproep herhaal ik hier. Onze afdeling
beschikt over ruime financiële reserves en het is
jammer om al dat geld ‘werkloos’ op een
bankrekening te laten staan. Wellicht kunnen wij
nieuwe, leuke en nuttige educatieve zaken
ondernemen. De commissie gaat aan het
bestuur rapporteren. Heb je zin hierover mee te
denken? Meld je dan aan bij mij of een ander
bestuurslid.
Tot slot vraag ik je aandacht voor een
onderzoek naar kevers. Jongstleden november
hield Menno Schilthuizen in Bezoekerscentrum
Tenellaplas voor de KNNV Voorne en IVN
Voorne-Putten Rozenburg de lezing ‘Darwin in
de stad’. Schilthuizen is evolutionair bioloog en
werkt voor de universiteit van leiden en
Naturalis. Zijn belangstelling voor biologie en
onderzoek is onder andere ontstaan bij een
inventarisatieonderzoek van de kevers van
Voorne in 1980. Hij wil nu gaan bekijken hoe de
keverfauna van Voorne na 40 jaar is veranderd.
Aan dit onderzoek kun jij meewerken! Jaap van
Elst is contactpersoon voor het onderzoek. Lees
verderop in deze Nieuwsbrief meer over dit
onderzoek en hoe je je ervoor kunt aanmelden
(vóór 15 juli).
Een mooie zomer in de natuur gewenst en tot
ziens,
Erik de Boer
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De bloedzuiger

Gerda Hos

Aan het begin van het coronatijdperk gingen de buren met de hond gezellig wandelen in
duinen. Goed plan, totdat de hond, door het zonnige weer dorst gekregen, een poel in sprong
om af te koelen en te drinken. Daar stonden de buren naar te kijken tot de schrik hen
besprong, want daar zagen ze een doodeng beest met golfbewegingen zwemmen. De hond
werd in paniek uit het water gehaald en het “monster” werd met de mobiel vastgelegd.
Lees meer….

Excursies en activiteiten in 2020
Zaterdag 4 juli

Wandeling de Pan

09.3

Zaterdag 1 augustus

Wandeling Kwade Hoek

09.30

Zaterdag 5 september Wandelen Tiengemeten

09.45

Zaterdag 3 oktober

09.30

Wandel excursie
Eendenkooi

Woensdag 14 oktober Thema-avond
“Schaapskudde” met
diner
Vrijdag 23 oktober –
Afdelingsweekend
zondag 25 oktober
Ransdaal, Zuid Limburg
Zaterdag 7 november Wandeling Spuimonding
west
Beninger slikken

18.00

P-plaats Panweg,
Rondeweiweg
Rockanje
P-plaats Kwade
Hoek, Oostdijkse
weg- Het plaatje
Goedereede
P-plaats pont,
Nieuwendijk 1,
Zuid-Beijerland

Erik

P-plaats bij
Veerweg 6 achter
golfbaan Rhoon
BC Tenellaplas

Ad
Aanmelden

09.30

Ad

Ad, Erik

Erik, Wim
Aanmelden
Simone
Aanmelden
Ad

P-plaats
Zuidoordsedijk
West ten zuiden
van Zuidland
Zaterdag 5 december Snertwandeling Brede
09.30 BC Tenellaplas,
Erik
Water
Rockanje
De activiteiten, cursussen, excursies, thema-avonden e.d. op de website IVN.nl van onze
afdeling.
De activiteiten van de KNNV afdeling Voorne kunt u vinden op de website. KNNV.nl/voorne

De kevers van Voorne
In November jongstleden hebben we de lezing Darwin in de stad door Menno Schilthuizen
kunnen bijwonen. Menno is evolutionair bioloog en werkt voor de Universiteit van Leiden en
Naturalis. Hij is ook een begaafd schrijver.
Hoe zijn belangstelling voor biologie en onderzoek aangewakkerd/ontstaan is, legt hij
hieronder zelf uit. Daarin beschrijft hij ook zijn band met ons gebied.
Lees meer….

Fotowedstrijd
Gelukkig hebben veel IVN’ers de afgelopen maanden tijdens de coronacrisis in eigen
omgeving lekker kunnen wandelen en van de natuur genieten.
Maar wat ontbrak is dat we deze natuurbeleving samen met anderen konden delen, terwijl er
juist in het voorjaar zoveel moois te zien is.
Daarom roepen we jullie allen op alsnog je belevenis te delen. Dat kan door je mooiste,
grappigste, bijzonderste natuurfoto die je dit voorjaar hebt gemaakt te sturen naar
ivn.voorneputtenrozenburg@gmail.com
De resultaten van deze fotowedstrijd, met als onderwerp ‘Natuurbeleving’ zullen we op de
website publiceren en de winnaar ontvangt een prachtige afdruk.
Stuur je foto of foto’s met een korte beschrijving in voor 1 augustus. Met het insturen van de
foto’s geef je de website toestemming tot vrije publicatie.

Onze prachtige natuurgebieden
Iedereen binnen deze IVN afdeling zal beamen dat wij bevoorrecht zijn met zoveel prachtige
natuur om ons heen. Wanneer we gaan inventariseren hoeveel kleine en grote
natuurgebieden en gebiedjes Voorne-Putten en Rozenburg tellen komen we aan ruim 40
stuks. Natuurlijk liggen er veel van die gebiedjes in de Voornse duinen, maar ook elders op het
eiland zijn we ruim bedeeld met een zeer gevarieerd landschap.
Op de afdelingswebsite is enkele jaren geleden een begin gemaakt met het beschrijven van
een aantal gebieden. Die lijst is echter niet compleet. En van een aantal gebieden valt meer te
melden dan een enkele foto.
Tijd voor een update en uitbreiding van de lijst. Daarvoor hebben we de hulp van jullie, de
leden van afdeling Voorne-Putten Rozenburg hard nodig. Want wie weet er meer van de
terreinen dan degene die een gebiedje als pluisgebied heeft gehad, of degene die in zijn vrije
tijd regelmatig een gebied bezoekt of degene die (bijna) in het gebied woont?
Binnenkort zullen we een aantal leden met een mail benaderen en vragen of zij een nieuwe
tekstuele bijdrage willen leveren aan de gebiedenlijst. Heb je nu zelf al het idee dat je graag
een bepaald natuurgebied wilt beschrijven, laat dat dan weten, dan kunnen we dat inpassen.
ivn.voorneputtenrozenburg@gmail.com
In alle andere gevallen hopen we dat je enthousiast wilt meedoen wanneer je de vraag krijgt
om mee te werken aan dit leuke ledenproject.
Alvast bedankt!
Herma Enthoven

PDF downloaden vragen en antwoorden wandeling Waterbos

