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NIEUWSBRIEF  001 - 26 november 2021

KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam

DE AFDELING

# 26-11-2021 Onze 001 Nieuwsbrief!
De Natuurlijk Rotterdam (NR) nieuwsbrief wordt onregelmatig gepost.
Graag ontvangen tips, berichten en waarnemingen om deze te plaatsen in deze nieuwsbrief.
Stuur berichten en waarnemingen naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl. Deel jouw kennis en ervaringen!

# 26-11-2021 Bijdrage werkgeld ontvangen van Rotterdams Milieucentrum
Voorzitter Geert heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage werkgeld en die €250 hebben we
ontvangen! Een volgende aanvraag voor projectgeld is in de maak. Die bijdrage gaan we gebruiken om
KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam officieel op te richten en meer zichtbaar te maken.

# Ledenvergadering woensdag 17-11-2021, 20u @ zoom
Tijdens deze vergadering zijn, op verzoek van Karin en daarbij ondersteund door de leden, de statuten
uitgebreid besproken. Besloten is de officiële oprichting bij de notaris en kvk uit te stellen tot begin
2022. Daarna vragen we een bankrekening aan en starten we met de financiële administratie.
Penningmeester sannetje kun je bereiken via penningmeester@knnv.rotterdam.nl. Notulen zijn
opgemaakt door Lesly.
Feestelijke statuten accordering voorafgaande aan de nieuwjaarswandeling op 16 januari! Wees erbij!

# 06-10-2021 Bestuursvergadering, 20u @ zoom
Deze vergadering is eveneens soepeltjes en snel verlopen. De notulen zijn verzorgd door Celeste, die
ontvang je later.
Ons emailadres is natuurlijkrotterdam@knnv.nl (KNNVinitiatiefgroepRotterdam@gmail.com vervalt).
Karin Breeuwer wordt  beheerder van onze toekomstige afdelingspagina op de landelijke website
knnv.nl. Mail naar webmaster@rotterdam.knnv.nl
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#24-08-2022 Oprichting van KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam, 20u @ Leeszaal West
Op dinsdag 11 september 2021 is de nieuwe afdeling van de KNNV: Natuurlijk Rotterdam opgericht!
De aanwezige 13 leden hebben na enthousiaste inventarisatie de volgende uitgangspunten
geselecteerd:
1. Natuurstudie:  Inventariseren, Observeren, Typerende soorten;
2. Natuureducatie: Natuur in de stad (ander geluid dan commercie), Rust vinden in de natuur, Handen
in de zakken houden;
3. Natuurbescherming: Behoud van Groen, Beleidsbeïnvloeding;
4. Organisaties/Integraal Natuurwaardenkaart, Samenwerken met andere natuurorganisaties.
Daarna is het bestuur gekozen.

AGENDA

# Activiteiten
Activiteitenvergadering dd 25 november leverde een uitgebreide lijst activiteiten. Onderstaande een
kleine selectie. Meer activiteiten,  informatie over tijdstip en startpunt volgen.
#4 december, Kralingse Bos door Edith,  Sharida vraagt aan de Natuurver. IJsselmonde een lid
van de groep paddenstoelen ons wil helpen bij determineren.
#18 december, Eiland van Brienenoord/ Getijdenpark door Karin. Theedrinken plus tentoonstelling
Eva Krause in Brienenoord
#Tussen kerst en oud&nieuw, Eindejaars Plantenjacht, inclusief botanisch stoepkrijten door Celeste
#17 februari, Crezéepolder door Hans
#5 maart, Brabantse Biesbosch door Hans
#15 maart, Dordtse Biesbosch Tongplaat door Hans

Voor alle activiteiten geldt: Kosten: Leden KNNV Natuurlijk Rotterdam gratis; niet leden € 5,-.
Opgeven bij natuurlijkrotterdam@knnv.nl

Lever je na een activiteit een kort verslag plus beeldmateriaal in voor de website, nieuwsbrief en het
jaarverslag! Dank!

# Oproep activiteiten
Heel graag ontvangen we jouw voorstellen voor activiteiten! Wil je de Maasvlakte onderzoeken,
vleermuizen spotten, enz., enz.. Doen! Soms benaderen hiervoor we een al bestaande organisatie om
een bepaald onderzoek te doen en meteen de initiator te leren kennen.
Zo vergroten we ons netwerk en leren de, ook de ons onbekende, groene parels in Rotterdam beter
kennen. Én ontmoeten we andere geïnteresseerden die wellicht lid van onze club willen worden.
Vraag het formulier op bij natuurlijkrotterdam@knnv.nl.

# Vergaderingen
#7 december, 20u; Ledenvergadering, op een fysieke locatie in Rotterdam. Bespreking voorstel voor
de statuten. Voorstel voor secretaris komt op de agenda; meld je aan voor deze functie. Besluiten:
vergadering van 11 januari fysiek of via zoom
#11 januari, 20u; Ledenvergadering: vaststellen van de statuten.
#16 januari,   Korte ledenvergadering, vaststellen van de statuten/notulen + nieuwjaarsborrel /
wandeling. Organisatie: Celeste, Edith
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#25 januari; Activiteitenvergadering: activiteiten 2022, lopende zaken

GEWEEST

# Date met het duister, zaterdag 30 oktober 2021, 20-22u
Verzamelplaats: Eindhalte tram De Esch (lijn 21 of 24).
‘De nacht van de nacht’ wordt elk jaar georganiseerd door natuurorganisaties om aandacht te vragen
voor lichtvervuiling. We maken onze nachtwandeling in De Esch waar we het natuurpad lopen (3 km).

#Zaterdag 9-10-2021, Insecten fotograferen kan je leren
@ Spoortuin, Essenburgsingel 48, 3021 AR Rotterdam.
Insecten fotograferen is lastig. Bij, vlinder of zweefvlieg: ze zitten nooit
stil. Geert van Poelgeest leerde je in deze workshop wat wel werkt om ze
lang genoeg stil te laten zitten voor een mooie foto, of beter determinatie-
plaatje,  om ze daarna weer vrolijk verder te laten vliegen natuurlijk.
Het was een succes. Na een introductie van initiator Philip over de
Spoortuin, onderdeel van de GroeneConnectie, zijn door de vijftien
deelnemers olv Geert de te vangen insecten gefotografeerd. De
waarnemingen worden naar Philip gemaild zodat hij ze kan delen op
facebookpagina De Spoortuin. Het was een leuke, leerzame middag!
Een aantal staan hieronder bij WAARNEMINGEN.
Foto: sannetje van haarst

#Zaterdag 18-09-2021, 10u World Cleanup Day
@ Sint Jacobspark

We hebben plandelen en soorten gedetermineerd.

TIPS

#Poot bio-bloembollen

Door het poten van bio bollen zorg je voor gezonde pollen en nectar voor vele
bestuivende insecten in 2022. Koop chemievrije bollen bv hier
https://www.bloembollenvoorbijen.nl/nl/. Bloembollen voor Bijen is de webshop van
team Christall / BDimkers.

# @ Nature today: Bouwstenen voor natuur in gemeentelijk omgevingsplan
De provincie Zuid-Holland wil tegelijkertijd met het werken aan bouwopgaven ook de natuur
versterken. De nieuwe Omgevingswet biedt hiervoor kansen. Om de gemeenten daarbij te helpen
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heeft de provincie Zuid-Holland bouwstenen laten ontwikkelen om de biodiversiteit een goede impuls
te kunnen geven bij het opstellen van het gemeentelijk omgevingsplan, de opvolger van het
bestemmingsplan. Lees meer hier

WAARNEMINGEN

Graag ontvangen we jouw natuurervaringen, bij voorkeur met een foto! Meld je je waarnemingen zelf
via www.waarneming.nl? Stuur daarna je waarnemingen naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl
Als je de (latijnse) naam niet weet, ook prima, stuur maar op!

9-10-2021 Eupterix aurata,
Spoortuin. Foto: Dick Hoek

9-10-2021  snorzweefvlieg,
Episyrphus balteatus,
Spoortuin. Foto: Dick Hoek

9-10-2021
loofboomhalsbandwants,
Spoortuin. Foto: Dick Hoek

9-10-2021 rozemarijngoudhaan,
Crysolina americana, Spoortuin.
Foto: Dick Hoek

9-10-2021 rode hooiwagen,
Opilio canestrinii, Spoortuin.
Foto: Dick Hoek

9-10-2021 bruine snuituil,
Hypena proboscidalis,
Spoortuin. Foto: Dick Hoek

9-10-2021brandnetelblindwants,
Liocoris tripustulatus, Spoortuin.

9-10-2021 zuringrandwants,
Coreus marginatus, Spoortuin.

9-10-2021 honingbij, Apis
mellifera , Spoortuin.
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Foto: Dick Hoek Foto: Dick Hoek Foto: Dick Hoek

Natuurlijk Rotterdam is een actieve natuurvereniging.
Geef ons draagvlak met jouw lidmaatschap.

VRAAG HET INSCHRIJFFORMULIER AAN
natuurlijkrotterdam@knnv.nl

-------

Deze nieuwsbrief mag je delen
Afmelden voor deze nieuwsbrief doe je via

natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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