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1. JAARVERSLAG 2022

1.1. Organisatie

Op 4 maart 2022 zijn de statuten bij de notaris gepasseerd en is 
KNNV afd. Natuurlijk Rotterdam e.o.; roepnaam Natuurlijk Rotterdam, door de notaris bij
de Kamer van Koophandel ingeschreven. 

Het uitgangspunt van het bestuur is om de doelen en de organisatie te ontwikkelen.

Natuurlijk Rotterdam is een vereniging voor actieve natuurliefhebbers en 
natuurbeschermers, die van betekenis wil zijn voor natuurstudie, natuureducatie en 
natuurbescherming. 
Natuurlijk Rotterdam, staat voor samenleven met de natuur.
Natuurstudie mondt via onderzoek uit in beheeradviezen, in natuureducatie brengen we 
onze passie voor de natuur over, bij natuurbescherming leven we samen met de natuur. 
Dat delen we met de leden.

Om onze doelen en activiteiten verder te ontwikkelen willen we graag met andere 
organisaties samenwerken. Hierbij zijn de uitgangspunten dat in de samenwerking de 
betrokken partijen er sterker door worden en eenieder die een tastbare bijdrage levert 
herkenbaar is.

Eén van de eerste besluiten van het bestuur was het instellen van een 
organisatiehandboek (OHB). 
Natuurlijk Rotterdam is een veelzijdige organisatie met vele activiteiten die worden 
uitgevoerd door een aantal leden. Om hierin ordening aan te brengen en om een 
leereffect te bereiken, zijn taken en verantwoordelijkheden van diverse functies en 
draaiboeken voor een aantal activiteiten op papier gezet. Dit bevordert de 
overdraagbaarheid van werkzaamheden van de functionarissen en de kwaliteit van 
projecten en werkgroepen.

Er zijn sjablonen ontwikkeld voor brieven, projecten, inschrijvingsformulier lidmaatschap,
eenmalige activiteit, uren, cursussen. Via dropbox worden bestanden gecommuniceerd.

Natuurlijk Rotterdam heeft bewust geen permanente huisvesting. We zwerven daarom 
door Rotterdam en haar omliggende gemeenten. We zijn voor onze leden- en 
bestuursvergaderingen te gast bij ons goed gezinde organisaties zoals het Energiehuis, 
VTV Blijdorp, een buurthuis of bij bestuurs/leden thuis, meestal op verzoek van het 
bestuur Natuurlijk Rotterdam zelf. 
Het bestuur georganiseerde een aantal bijeenkomsten, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, 
een vergadering om activiteiten in te brengen en een enquête “Leer Natuurlijk Rotterdam
kennen”.
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Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen (jaar van aantreden):
Voorzitter; Geert van Poelgeest(2021)
Secretaris; Karin Breeuwer(2021)
Penningmeester; Sannetje van Haarst (2021)
Secretaris Natuurstudie; Edith Stuivenberg(2021)
Secretaris Natuureducatie; …….
Secretaris Natuurbescherming; Huub van 't Hart (2021)

Beleidsraad (BR) en Vertegenwoordigende vergadering (VV) 2022 
BR
Het communicatie- en participatieplan is besproken. We hebben hiermee ingestemd wel 
met het advies hiermee direct aan de slag te gaan.

VV
Naast de normale agendapunten zijn de volgende onderwerpen vastgesteld:
Wildplukken, het tweejarig voortschrijdend jaarplan 2022-2023 en commerciële PR. Ook 
de komende waterschapsverkiezingen kwamen aan de orde.

Foto-archief
Er zijn flink wat foto’s binnen gekomen. Foto’s slaan we op in ons archief en worden 
mogelijk gebruikt voor publiciteit, in onze nieuwsbrief en op de website gepubliceerd.

Het bestuur gaat er van uit als een lid bijdrage levert, dat deze voor onze activiteiten  
gebruikt kan worden, uiteraard met naamsvermelding. 

Publicaties
● Nieuwsbrief nummer 3 tm 8 
● Bomenwandeling Historische tuin Schoonoord
● Dakpark bijentelling 
● Ansichtkaart tbv ledenwerving. De prentbriefkaarten worden verspreid door de 

leden
● Doe-het-zelf Bomenspeurtocht Ommoordse veld en Bomenverhalen uit het 

Ommoordse Veld 
● Eindejaars plantenjacht
● Lijnbaanboom
● Redden van rugstreeppadden, korte film
● De roodpotige kruisspinnendoder 
● Vergeten herdenkingsboom Eendrachtsplein

Media en PR
De website is gevuld met door de leden geïnitieerde activiteiten, verslagen en 
onderzoeken. Onderzoeken en rapportages worden gepubliceerd in de kennisbank. Die 
zijn tussen maart en december door 2030 bezoekers bezocht.
Er zijn 14 persberichten verstuurd naar 42 mediarelaties.
Sociale media is nog inactief.

KNNV, gewest Zuid-Holland
Er zijn geen activiteiten geweest.

Jaarverslag 2022 en jaarplan 2023, Natuurlijk Rotterdam, 1 februari 2023                                                              4

https://rotterdam.knnv.nl/kennisbank/redden-van-rugstreeppadden/


Ledenadministratie 
In 2021: 19 leden en in 2022: 30 leden.
De persoonlijke gegevens in onze ledenadministratie worden niet gedeeld met derden.

Eigendommen
Software (boekhoudprogramma), ansichtkaarten, twee KNNV vlaggen, veiligheidshesjes, 
laptop (donatie Natuurlijk Delfland).

1.2. Financiën
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Toelichting

Contributie
Met de financiële administratie is in 2022 gestart nadat de vereniging is ingeschreven in 
de Kamer van Koophandel en vervolgens een bankrekening heeft kunnen openen.
Daarna hebben we vanaf juli de 2022 contributie voor Natuurlijk Rotterdam ontvangen 
van de leden. Alle leden hebben de gevraagde contributie betaald. 
Daarnaast is de afdracht aan KNNV Landelijk eveneens voldaan. De afdracht aan de 
KNNV Landelijk voor 2022 was: gewone leden € 22,05; cursusleden 
€ 11,25; jeugdleden €9,25; huisgenootleden € 8,00.

Inkomsten activiteiten en projecten
In 2022 is door deelnemers € 94,95 afgedragen als bijdrage aan een activiteit. 
In mei dit jaar heeft Staro, natuur en buitengebied, in opdracht van Staro BV. gevraagd 
of Natuurlijk Rotterdam in 2021 zorg wilde dragen voor het redden van de beschermde 
rugstreeppad in het werkgebied Metro aan Zee, Hoek van Holland. Daarvoor ontvingen 
we een vergoeding van Staro. Daarvan zijn de reiskosten en een vrijwilligersvergoeding 
betaald aan de betreffende persoon: Ruud. Het project is met succes afgesloten.

Subsidies en donaties
Het Rotterdams Milieucentrum (RCM) en de KNNV afdeling Natuurlijk Delfland hebben de 
vereniging financieel ondersteund in de kosten van oprichting en werving. 
Hiervoor is van het RCM € 250,00 werkgeld ontvangen en op aanraden van het RCM is 
een aanvraag projectgeld € 1.500,00 voor de inrichting van een Naar een nieuw 
Natuurlijk Rotterdam ingediend en ontvangen. Daarvan zijn oa. de kosten voor notaris en
communicatie/PR betaald. 
Natuurlijk Delfland doneerde € 500,00 aan onze vereniging. 
De donatie en subsidies zijn ontvangen, waarvoor veel dank, gebruikt en afgerekend in 
2022. 

Natuurlijk Rotterdam is niet btw plichtig.

Balans

Verslag kascommissie en décharge bestuur
Penningmeester nodigt de kascommissie uit, dit jaar alle leden, voor het controleren van 
onze kas. Welkom!
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1.3. Natuurhistorische zaken

Zie verslagen van onze activiteiten in 2022: https://rotterdam.knnv.nl/excursies 
en Bijlage 3: Activiteiten 2022.

Natuurstudie
Een hoogtepunt was de ontdekking van de Vergeten herdenkingsboom.
Na het publiceren van onze bevindingen kregen de bewoners rond het Dakpark alsnog 
toestemming voor de aanleg van een bijenlint, die zij zelf in onderhoud nemen.

Natuureducatie
Er stonden 20 activiteiten op het programma, waarvan 14 in de vorm van excursie of 
workshop.
Op het Festival Blijdorp Natuurlijk waren wij twee dagen aanwezig met een kraam. 
Op deze natuurbehoudmarkt besteedden we aandacht aan biodiversiteit in Rotterdam. 
Levende wilde dieren en planten, hun leefomstandigheden in jouw woonomgeving. Ons 
motto: ‘Wat je zelf kunt doen om deze te beschermen’.
De werkgroep Het Ommoordse Veld wil de belevenis van de mensen die dit gebied 
bezoeken en de kennis over bomen in dit gebied vergroten. Hiervoor maakte Edith de 
Bomenspeurtocht Ommoordse Veld en de Boomverhalen uit het Ommoordse 
Veld.

Natuurbescherming
Natuurlijk Rotterdam is gevraagd i.s.m. Staro. natuur en buitengebied, in opdracht van 
Staro BV, rugstreeppadden te redden in het projectgebied Metro aan Zee, Hoek van 
Holland. Dat is met plezier en succes afgerond.
De Vergeten herdenkingsboom is op de Rotterdamse lijst van de te beschermen 
bomen geplaatst en er zijn voornemens om er een monumentale boom van te maken.
Voor natuurbeheer in De Tempel zijn er gesprekken gevoerd met Natuurmonumenten. 
Helaas was er  geen behoefte aan zelfstandig beheer door Natuurlijk Rotterdam. 
Het Recreatieschap Hitland bestuur heeft begrepen dat de dunning in 2015 van het bos 
in Hitland Noord, een kaalslag zonder herplant was. Dat is een economisch delict wat niet
verjaart. Na overleg is afgesproken dat ipv. een boete het geld besteed wordt aan 
aandacht voor biodiversiteit.
We hebben het Symposium Ruimte voor een rijke Rotterdamse stadsnatuur 
bijgewoond.
Een aantal leden hebben deelgenomen aan de Klimaatmars in Rotterdam. Zij waren 
erbij samen met 10.000 anderen voor een beter klimaatbeleid en een leefbare toekomst.

Projecten
Het project Een nieuwe KNNV in Rotterdam, met als gewenste eindsituatie een 
actieve en zichtbare KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam; het inrichten van de 
organisatie (organisatiehandboek, pr middelen, website, sociale media, nieuwsbrief) plus 
het organiseren van natuurbelevingsactiviteiten.
Het project Natuurwaardenkaart is door het bestuur vastgesteld met als gewenste 
eindsituatie: natuurinclusief bouwen en leven in een duurzame stad voor mens, flora en 
fauna, waarbij de biodiversiteit is toegenomen. Als aandachtgebieden is gekozen voor 
Reijeroord, Zestienhoven en Ommoordse veld. Hiervoor zijn excursies en 
inventarisaties uitgevoerd en diverse verslagen gepubliceerd.
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2. JAARPLAN 2023

   2.1     Organisatie

Bestuur
Het bestuur zal naast het bijhouden en actualiseren van het organisatiehandboek, het 
intitieren en goedkeuren van projecten, het zorgdragen voor de benodigde gelden, PR, 
ledenwerving, contacten onderhouden van bevriende organisaties en onze 
vertegenwoordigers in de bestuursvergadering uitnodigen. 
Het bestuur zal zes keer vergaderen. 
Er wordt een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd.

We wensen als Natuurlijk Rotterdam e.o. van betekenis te zijn en zin te geven aan onze 
vereniging en activiteiten te ontwikkelen voor leden, voor niet-leden en voor de 
maatschappij. Betekenis bereiken we door onze doelen via activiteiten in te vullen 
rondom natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming en door de afdeling, passief 
en actief, onder de aandacht te brengen. 
Om dit te kunnen bereiken moeten we herkenbaar en vindbaar zijn. We hebben daarom 
dan ook lay-out voorschriften voor brieven, emails en publicaties opgezet. 

Ledenwerving en ledenactivering
Om van betekenis te kunnen zijn is het van belang om meer leden te hebben. Er zal dan 
ook een project mbt. ledenwerving worden opgezet. Daarbij worden nieuwe leden 
uitgenodigd om actief kennis met onze vereniging te maken.
Leden die spontaan iets willen organiseren worden daarbij ondersteund in advies, PR en 
poen.

Fotoarchief 
Stuur jouw foto’s in van natuurwaarnemingen en van mensen in de natuur; een 
vereniging verenigt mensen. Stuur het liefst horizontale foto’s van minimaal 1 MB.

Publicaties
Leden die hun ervaringen via een publicatie willen vastleggen worden van harte 
uitgenodigd dit aan ons bekend te maken.

Media en PR
● Doorgaan met publiceren van nieuwsbrief, persberichten, updaten website
● De eerste op sociale media stappen worden gezet via facebook en instagram
● Kopij van leden blijft dus zeer welkom
● De PR/relaties blijven onze aandacht houden. Blijf artikels waarin Natuurlijk 

Rotterdam e.o. wordt genoemd insturen! Vermeld daarbij de naam van bron en 
datum van publicatie

● Volg ons!
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2.2  .   Begroting     en     huishoudelijke     zaken

Begroting
Wederom een bescheiden begroting.

Contributie
De ledenvergadering stelde in 2022 de contributie vast. Voor leden bedraagt deze 
€ 35,00, voor jeugd en partnerleden € 17,00. 
Het Bestuur stelt voor om de contributie voor 2023 niet te verhogen.
In 2023 is de afdracht KNNV LV vastgesteld op: gewone leden € 23,25; cursusleden 
€ 11,50; jeugdleden €9,50; huisgenootleden € 8,25.

Subsidies en donaties
In 2023 wordt ook onderzoek gedaan naar mogelijke financiële ondersteuning van onze 
activiteiten en projecten.

Verkiezingen en benoemingen
Kascommissie
Vereist zijn twee leden die zitting hebben in de kascommissie. Elk lid heeft twee jaar 
zitting; elk jaar treedt één lid af.
Wie wil er in deze commissie zitten? Het vergt enkele uurtjes aandacht.

Vertegenwoordigers naar landelijke Beleidsraad en Ledenergadering
Het bestuur stelt voor om een lid van het bestuur af te vaardigen; als een lid mee wil kan
dat.

Bestuur
Sharida stelt zich beschikbaar. 
Als algemeen bestuurslid wil ik meewerken aan het activiteitenprogramma van Natuurlijk
Rotterdam. Als bewoner van Rotterdam-Zuid ben ik actief in een zelfbeheerproject in het 
groen. In 2021 heb ik een nestheuvel aangelegd in de Heemtuin van Rijeroord. Deze 
twee projecten kan ik gebruiken als educatiemiddel in Reyeroord. Verder ben ik in 
Reyeroord actief betrokken bij verschillende projecten die de gemeente organiseert. 
Hierbij probeer ik vooral op te komen voor de biodiversiteit van de flora en fauna in mijn 
directe woonomgeving. Bewoners van Rotterdam bewuster maken van wat er zoal leeft 
in de stad, is waar ik een bijdrage aan wil leveren binnen deze organisatie.

Buitengewoon bestuurder (Artikel 9. Sub 10)
Jaarlijks dient de algemene vergadering een persoon te benoemen, die in geval van 
ontstentenis of belet van alle bestuurders, de bestuurstaken waarneemt en binnen een 
maand een algemene ledenvergadering bijeenroept, te houden binnen twee maanden na 
het ontstaan van die situatie, die in de vacatures voorziet.
Wie wil de buitengewoon bestuurder zijn? 
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Leden
Leden zijn lid van twee verenigingen: landelijk KNNV en Natuurlijk Rotterdam.

We herkennen de volgende leden:
1. Organiserende leden, deze geven sturing
2. Deelnemende leden, deze geven inspiratie
3. Steunende leden, deze geven draagvlak

2.3. Natuurhistorische zaken

Zoals eerder beschreven; natuurstudie mondt via onderzoek uit in beheer adviezen, bij 
natuureducatie brengen we onze passie voor de natuur over en bij natuurbescherming 
leven we samen met de natuur.

Activiteiten
● Natuurstudie

Natuurwaardenkaart in verschillende gebieden
● Natuureducatie 

Eén keer per maand een activiteit
● Natuurbescherming

Zitting in Den Haag Rotterdam Airport, ism oa NMZH
● Wat zich verder voordoet.

Mogelijke activiteiten 2023
Onderstaande een eerste opzet van het activiteitenprogramma in 2023. Deze is tot stand
gekomen op 23 november 2022 tijdens het activiteitenoverleg. 
De activiteiten vinden verspreid plaats over Rotterdam. Data en locaties zijn soms nog 
niet bekend. 

● 15 januari, Nieuwjaarswandeling, Schieveenpolder (vervallen)
● 26 januari, Tuinvogeltelling, instructie ism Natuurlijk Delfland
● 29 januari, Tuinvogelexcursie, Park Zestienhoven
● Februari, Mollentelling
● Maart, Landelijke kikkerdriltelling
● 15 maart, Feest van de Boom
● 15 april, Insecten fotograferen - Nationale Bijentelling
● 28 april, Parkendag, ism andere groen organisaties
● 28 april, Zaklampsafari
● 20 mei, Week van de Biodiversiteit ism Natuurlijk Delfland
● Juni, Insecten fotograferen - Landelijke Libellentelling
● Juli, Insecten fotograferen - Nationale Tuinvlindertelling
● Augustus, Nacht van de vleermuis
● 15 september, Nachtvlinderen
● September, Bodemdierendag
● Oktober, Dag van de Veldbiologie
● 28 oktober, Nacht van de Nacht
● November, Brienenoord

Projecten
Een project is een activiteit om in een beperkte tijdspanne van een beginsituatie tot een 
gewenste eindsituatie te komen.
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● De Natuurwaardenkaart zal onze aandacht behouden
● Wat zich voordoet.
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BIJLAGE: OVERZICHT ACTIVITEITEN EN PUBLICATIES 2022

● 7 januari Nieuwjaarswandeling, Bomenwandeling Historische tuin 
Schoonoord

Verkenners: Edith, Celeste, gids: Edith. Na accordering van de notulen en verenigings 
statuten startte de eerste activiteit van dit jaar! Aantal deelnemers: 16 leden. Zie verder 
de publicatie in onze kennisbank.

● 20 januari Tuinvogeltelling instructie ism KNNV Natuurlijk Delfland
Verkenner/gids: Geert. Tijdens de zoombijeenkomst zijn via een slideshow plus 
toelichting en vragen over vogels beantwoord. Aantal deelnemers: 5 niet-leden. 
Het verslag staat hier.

● 22 januari Tuinvogelexcursie, Park Zestienhoven
Verkenner/gids: Wilco. Te gast bij volkstuinvereniging VTV Blijdorp. We bespraken hoe je
naar vogels kijkt én luistert, de essenties van een verrekijker en vergeleken een klein 
aantal vogelgidsen. Vervolgens gewandeld en geobserveerd in Park Zestienhoven. 
Hiervoor gebruikten we de Nationale Vogeltelling pdf. Aantal deelnemers: 3. 

● 17 februari Vogelexcursie Crezéepolder ism KNNV IJssel en Lek
Verkenner/gids: Hans, Eric. We begonnen de dag met het bewonderen van de bleke 
schubwortel. Voor zover bekend de enige vindplaats in West Nederland.
Aantal deelnemers: 10 niet/leden.  Het verslag staat hier. 

● 15 maart Excursie Dordtse Biesbosch, Tongplaat ism KNNV IJssel en 
Lek

Verkenner/gids: Hans. Ten zuiden van Dordrecht is de laatste jaren een nieuw 
natuurontwikkelingsgebied ontstaan. We wandelen door het gebied, voorzien van 
verrekijker en telescoop. Aantal deelnemers enkelel niet-leden. 

● 19 maart Kennismakingsdag
's Ochtends interviewde Chris Natuurlijk voorzitter Geert. Beluister het interview hier. 
Die dag stonden verkenners Geert, Edith, Karin en Sannetje op de Binnenrotte. We 
spraken een lid van de werkgroep Ommoordse Veld voor mogelijke samenwerking (zie 
verderop). Daarna zijn Rotterdammers naar hun natuurervaring en -wensen 
geënquêteerd. De antwoorden zijn geanalyseerd en weten we wat we moeten doen: 
ontmoetingsdagen en wandelingen organiseren. Aantal deelnemers: 41 niet-leden. 

● 16 april Excursie Klein Profijt
Verkenner/gids: Edith. De enige deelnemer bracht Edith tijdens deze excursie op het 
fenomenale idee om groenkennis te delen via een persoonlijk verhaal. De nieuwe column 
# Plant met een verhaal is twee keer in de nieuwsbrief gepubliceerd. Aantal deelnemers: 
1 niet-lid. Het verslag staat hier.

● 23 april Bijentelling Dakpark
Verkenner/gids: Edith, Sharida. Vanwege de Nationale Bijentellling is het Dakpark aan 
onderzeok onderworpen. De bioversiteit is erbarmelijk, er zijn maar enkele insecten 
waargenomen. Aantal deelnemers:3 leden. Leer meer hier.

● 7 mei Bloesemtocht Rhoonse Grienden
Verkenners/gids: Karin en Geert. Onder invloed van eb en vloed lopen de geulen in een 
deel van de natte akker vol met water. Daardoor zie je hier bijzondere planten en veel 
vogels. Aantal deelnemers: 10 niet-leden. Zie het verslag hier.

● 8 mei Vogelexcursie Woudhoek, Schiedam
Verkenner/gids: Wilco. In het kader van de Nationale Vogelweek een excursie in de 
Woudhoek, Schiedam. Tijdens deze vogelwandeling zijn gezien: blauwborst, rietzanger, 
rietgors, kneu, lepelaar, bruine kiekendief en meer. Aantal deelnemers: 10 niet-leden. 
Het verslag staat hier.

● 21 mei Workshop insecten fotograferen, VTV Blijdorp
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Verkenners: Sharida, Sannetje. Lastig hoor, insecten fotograferen. Hier leerde je de fijne 
kneepjes en meer over deze interessante kriebelbeestjes. We hebben 36 soorten 
insecten en spinnen gefotografeerd en op naam gebracht. Aantal deelnemers: 5 
niet/leden. Zie hier het verslag.

● 29 mei Relatie insect, plant en bodem, Park van Morgen
Verkenner/gids: Sharida vertelde over de relatie insecten, planten en bodem. Daarna 
bezoek aan een experiment van Rotterdam circulair: ‘Energy-plant’. Aantal deelnemers:  
enkele niet/leden. Het verslag staat hier. 

● 12 juni  Excursie Koedood
Verkenner/gids: Edith. Afwisselend landschap met enkele struiken, bomen, kruidachtige 
planten en struinpaden. Er is een inventarisatie gedaan naar planten, dieren, vogels. 
Aantal deelnemers: 2 leden. Hier staat het verslag.

● 19 juni  Klimaatmars Rotterdam
Voor een beter klimaatbeleid en een leefbare toekomst. Wij waren erbij samen met 
10.000 anderen. Zie hier. 

● 25/26 juni Festival Blijdorp Natuurlijk! Diergaarde Blijdorp
Verkenners: Edith, Karin, en gidsen Celeste, Geert, Sharida, Sannetje. Op deze 
natuurbehoudmarkt besteedden we aandacht aan biodiversiteit in Rotterdam. Zie hier.

● 2 juli Workshop Nachtvlinderen, VTV Blijdorp
Verkenner/gids: Karin, Sannetje. Zijn de omstandigheden in de Vlindertuin gunstig voor 
nachtvlinders? We hebben weinig zien vliegen. Aantal deelnemers: 3 niet/leden. Zie hier 
het verslag.
16 juli Workshop insecten fotograferen, Park Zestienhoven
Verkenner/gids: Sharida, Sannetje. Opnieuw ontdekten we bijzonder soorten in de 
diverse tuinen van dit volkstuinpark. Aantal deelnemers: 2 leden. Het verslag staat hier.

● 11 juli Bomenspeurtocht, Ommoordse veld
Verkenner/gids: Edith. Een eerste wandeling voor de bomenspeurtocht. Aantal 
deelnemers enkele niet/leden. Het verslag staat hier.

● 13 augustus Bomenspeurtocht, Ommoordse veld
Verkenner/gids: Edith. Aantal deelnemers:  niet-leden

● 16 augustus Een tuin vol herinneringen, Botanische tuin Kralingen
Verkenner/gids: Celeste. Celeste werkt al lange tijd als vrijwilliger in de tuin en wist veel 
te vertellen over de bomen en de planten die er stonden. Aantal deelnemers, enkele 
niet/leden. Lees het verslag hier.

● 27 augustus Vleermuizen wandeling, Delfshaven
Verkenner/gids: Karin. Tijdens de avondwandeling hoorden we door een geleende 
batdetector veel meer vleermuizen dan wij zagen. Aantal deelnemers: 2 leden. Het 
verslag staat hier. 

● 25 september Doe-het-zelf Bomenspeurtocht, Ommoordse veld
Verkenner/gids: Edith. De werkgroep Het Ommoordse Veld wilde de belevenis van het 
gebied en de kennis over bomen vergroten. Edith maakt de ‘Bomenspeurtocht 
Ommoordse Veld’ en de ‘Boomverhalen uit het Ommoordse Veld’. Aantal deelnemers: 
vele niet-leden. Vind beide publicaties in onze kennisbank.

● 25 september Wandeling Bomenverhalen uit het Ommoordse Veld
Verkenner/gids: Edith. Aantal deelnemers: vele niet-leden. Vind de speurtocht en 
verhalen in onze kennisbank.

● 30 september Excursie Bezoek Redden van rugstreeppadden, Hoek van 
Holland

Verkenner/gids: Geert, Sannetje. In opdracht van Staro BV is Natuurlijk Rotterdam 
gevraagd i.s.m. Staro, natuur en buitengebied, beschermde rugstreeppadden te redden. 
We zijn bij Ruud op bezoek geweest. Aantal deelnemers: 2 leden. Zie verder verslag en 
korte film.
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● 1 oktober Doe-het-zelf Bomenspeurtocht Ommoordse
Verkenner/gids: Edith. Aantal deelnemers: vele niet-leden. Vind de speurtocht en 
verhalen in onze kennisbank.

● 1 oktober Wandeling Bomenverhalen uit het Ommoordse Veld
Verkenner/gids: Edith. Aantal deelnemers: vele niet-leden. Vind de speurtocht en 
verhalen in onze kennisbank. 

● 1 oktober Oogstfeest Ommoordse Veld
Verkenners/gids: Karin en Edith. De boomschijven, boomverhalen en modellen van 
insecten leverden veel bekijks en vragen op. Ook werd de Bomenspeurtocht Ommoordse 
Veld door bezoekers gebruikt voor een spannende wandeling. Aantal deelnemers, vele 
niet-leden. Het verslag staat hier.

● 26 november Oude bomen met een verhaal, Westersingel, Lijnbaan
Verkenner/gids: Edith. Wandeling langs enkele monumentale bomen in het centrum van 
Rotterdam. We startten bij de Lijnbaanplataan. Ook bezochten we de Breitenbachboom, 
de Vergeten boom en, waarschijnlijk, de oudste kornoelje in Rotterdam. 
Aantal deelnemers: 10 niet/leden. 
Lees de verhalen hier: Lijnbaanboom, Herdenkingsboom Eendrachtsplein. 

● 30 december Eindejaarsplantenjacht, Groot-IJsselmonde, ism 
Rotterdamse Florawerkgroep

Verkenner/gids: Sharida. Voor de 8ste keer organiseerde FLORON de Landelijke 
Eindejaars Plantenjacht. Olv. Sharida doorkruisten wij diverse buurten, op zoek naar 
bloeiende planten. Aantal deelnemers: 8 niet/leden. Het verslag staat hier. 

Klopt er iets niet? Heel fijn als je dat laat weten! 
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Ledenvergadering in januari 2022, fotograaf een wandelaar
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Eindejaarsplantenjacht; fotograaf: Geert
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Excursie Crezeepolder, foto Eric Stockx



Wat is en doet Natuurlijk Rotterdam e.o.?
Natuurlijk Rotterdam en omgeving is een actieve vereniging van natuurliefhebbers en 
-beschermers. Het werkgebied omvat de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk. 
Doelen zijn natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Samen ontdekken, 
beleven en beschermen wij die natuur. Dat gaat via excursies, workshops, lezingen, 
adviezen aan de gemeente, particulieren en organisaties. Dit alles rond onderwerpen van
de natuur in Rotterdam e.o.. 
Natuurlijk Rotterdam wil een platform zijn waar natuurliefhebbers elkaar ontmoeten en 
opkomen voor de belangen van de natuur.
De afdeling behoort bij het netwerk van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging (KNNV) waartoe circa 50 afdelingen in Nederland behoren.
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