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DE AFDELING
Natuurlijk Rotterdam staat  stil bij de hartverscheurende ellende in de Oekraïne maar
ook op andere plekken in de wereld zoals Jemen, Eritrea, Syrie, Australië.
Uiteraard is humanitaire hulp momenteel de allereerste prioriteit en wij dragen hier
individueel naar vermogen aan bij. Onze gedachten zijn bij alle mensen die lijden onder
geweld en natuurrampen. Desondanks willen wij onze jaarlijkse ledenvergadering op
maandag 28 maart houden. Het wordt een fysieke vergadering.

#28 maart 20u: Jaarlijkse ledenvergadering (fysiek!)
Jaarverslag 2021, begroting 2022, activiteiten. Agenda, jaarstukken en locatie worden
aan de leden toegezonden. Uiteraard met koffie- of theemoment, verrassing en
gelegenheid om elkaar te leren kennen. Mis dit niet!

STUUR JE MOOISTE FOTO’S!
Voor de werving van leden en belangstellenden gaan we binnenkort een aantal
prentbriefkaarten ontwerpen, laten drukken en verspreiden. Hiervoor hebben we in 2021
een subsidie ontvangen van het Rotterdams MilieuCentrum.
Stuur daarom je mooiste foto’s naar webmaster@rotterdam.knnv.nl. De foto’s worden
ook op de website gepubliceerd. Ook niet-leden mogen meedoen.
Vermeld wel bij de foto door wie, wat, waar en wanneer de waarneming is gedaan.

# Statuten vastgesteld op 11 januari
Op 11 januari zijn in de ledenvergadering de statuten van onze vereniging vastgesteld.

# Ledenvergadering zondag 16 januari
Tijdens misschien wel de meest bijzondere vergadering ooit werden de
verenigingsstatuten door de leden goedgekeurd waarna ze aan de notaris aangeboden
werden. De vergadering was buiten, op 1.5m afstand i.v.m. de corona maatregelen.
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Buiten vergaderen op 1,5 m afstand. Foto: voorbijganger

Daarna maakten we een zonnige nieuwjaarswandeling door Historische Tuin Schoonoord.
Historische Tuin Schoonoord is een uniek onderdeel van het groene erfgoed van
Rotterdam en een erkend Rijksmonument. De tuin bevat een rijke verzameling aan flora
en fauna. Tijdens een wandeling langs de oude, prachtige bomen, zagen we leuke
wetenswaardigheden.
Zo werd er een bijzondere vondst gedaan.  Sharida kon ons uitleggen wat het
hoogstwaarschijnlijk was. Maar misschien kan iemand met zekerheid vertellen wat dit is?
Stuur je antwoord naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl

Een prachtig gevormd regelmatig wit urntje van ca 2 mm dat op een klimopblad zat.
Foto: Karin

Wie de leuke wetenswaardigheden die wij zagen tijdens deze wandeling, nog eens wil
lezen, ga naar:
https://rotterdam.knnv.nl/kennisbank/bomenwandeling-historische-tuin-schoonoord/
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Met een loepje kun je de lenticellen in de bast van de Prunus waarnemen. Foto: Sannetje

# 25 januari is tijdens de activiteitenvergadering het idee en het doel van de
natuurwaardenkaart en de indrukwekkende lijst activiteiten van Celeste besproken.
Besloten hebben we uit de lijst een voorlopige selectie te maken van één activiteit per
maand om het organisatorisch behapbaar te houden voor ons kleine clubje. De
natuurwaardenkaart heeft een sprong gemaakt naar toegankelijke soorten beschrijving
met als een van de doelstellingen om voor soorten inclusieve bescherming te kunnen
realiseren binnen de bouwdrift de komende decennia.

# 4 maart: Officiële oprichting van de KNNV Natuurlijk Rotterdam
Onze voorzitter Geert en onze secretaris Karin ondertekenden bij de notaris de officiële
statuten KNNV afd. Rotterdam e.o. roepnaam: Natuurlijk Rotterdam.

Ondertekening statuten KNNV afd. Rotterdam e.o. roepnaam: Natuurlijk Rotterdam.
Foto: notaris

De notaris heeft deze statuten vervolgens bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.
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Daarna heeft de secretaris een rekening aangevraagd bij Triodos. De bank onderzoekt
vervolgens onze vereniging of we wel geschikt en solvabel kunnen en zullen zijn….

Dat onderzoek kan drie maanden duren. Tot die tijd kunnen we geen rekeningen en
contributie innen via de bank. We gaan er wel vanuit dat je voor de zomervakantie een
verzoek om betaling van onze eerste contributie ontvangt. De helft van die
contributieontvangsten dragen we af aan de Landelijke Vereniging.

AGENDA

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

#di 15 maart 9.30 tot 13:00u.: Dordtse Biesbosch Tongplaat door Hans. Deze
excursie is samen met KNNV afd. IJssel en Lek.Ten zuiden van Dordrecht is de laatste
jaren een nieuw natuurontwikkelingsgebied ontstaan. We wandelen door het gebied,
voorzien van verrekijker en, zo mogelijk, telescoop. Vertrekplaats Capelse Brug,
parkeerterrein bij de vrachtauto's. Aanmelden verplicht. Stuur voor 13 maart een bericht
naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl. Lees hier meer:
https://rotterdam.knnv.nl/agenda/door-de-week-excursie-naar-de-dordtse-biesbosch-en
-de-tongplaat/

#za 19 maart vanaf 13.30u.: Kennismakingsdag
Luister zaterdagochtend tussen 8.00 en 9.00u naar Radio Rijnmond naar Chris Natuurlijk
om een interview met voorzitter Geert te beluisteren!
https://www.rijnmond.nl/chris-natuurlijk
Om Natuurlijk Rotterdam te introduceren bij Rotterdam(mers) staan we ‘s middags vanaf
13u met vragenlijsten klaar op de Binnenrotte bij de Centrale Bibliotheek. Gezellig!
Lees meer hier: https://rotterdam.knnv.nl/agenda/enquete/ en tot dan!

#za 16 april 10:00u.: Voorjaarswandeling Klein Profijt
Zie https://rotterdam.knnv.nl/agenda/klein-profijt/

#za 23 april 13:00 u: Nationale Bijentelling op het Dakpark
Lees hier meer: https://rotterdam.knnv.nl/agenda/de-nationale-bijentelling/

#za 21 mei 13:00-14:00u.: Workshop insecten fotograferen
Zie https://rotterdam.knnv.nl/agenda/workshop-insecten-fotograferen/

# 3-9 juli: Studiereis ‘Een week in de wereld van de insecten’
Verblijf: Stayokay, Gorssel. De dagen zijn gevuld met instructies over verschillende
vangmethodes en excursies in verschillende biotopen. Verschillende groepen insecten
komen voorbij en de eerste stappen bij het determineren worden gezet. Lees meer hier

Zie voor meer activiteiten rotterdam.knnv.nl
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GEWEEST

#Zondag 16 januari hebben we na het accorderen van de statuten een winterse
bomenwandeling gemaakt in Historische Tuin Schoonoord. Deze bijzondere en
uitgebreide bomenwandeling is door Edith verzorgd en opgetekend i.s.m. Celeste.
Het gedetailleerde verslag is terug te lezen op onze website. Zie
https://rotterdam.knnv.nl/excursies/ Tijdens deze wandeling deden we een bijzondere
waarneming. Zie de foto’s hierboven. Wij weten niet met zekerheid wat het is. Heb je
een idee, laat het ons weten!

#Donderdag 17 februari Crezéepolder i.s.m. KNNV IJssel en Lek door Hans en Eric.
Het was hoog water en zeer winderig. Een groep steltlopers vloog vlak voor ons op. Het
was moeilijk om de kijker stil te houden en de scoop werd omvergeblazen. Toch zagen
we kemphanen,  smienten, bergeenden, kieviten en wintertalingen. Een paar
exemplaren klein hoefblad stonden te bloeien langs de dijk. Op de achtergrond keek de
nieuwe boot van Jeff Bezos uit over de Crezéepolder. Lees meer hier:
https://rotterdam.knnv.nl/excursies/

# DoZo 20/22 januari tijdens de Nationale Tuinvogeltelling is een Tuinvogeltelling
instructie door Geert i.s.m. Natuurlijk Delfland via zoom gedeeld met een aantal
geïnteresseerden. Op 22 januari is door Wilco een vogeltelling-route uitgezet in
Park16Hoven. Lees meer hier: https://rotterdam.knnv.nl/cursussen/

Vogeltelling in Park16Hoven. Foto: sannetje

TIPS

Wees groen voorbereid voor de gemeenteraadsverkiezingen woensdag 16 maart.
Op 11 februari was het Rotterdams Plattelandsdebat. Kijk live mee met dit
verkiezingsdebat, meld je gratis aan via https://www.crowdcast.io/e/rdbo!
Rotterdamse gemeenteraadsleden gaan met elkaar in debat over de vraag hoe zij zich de
komende jaren gaan inzetten om het landschap om de stad te beschermen.
En, hoe zij al
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het eten dat daar geproduceerd wordt, beschikbaar willen maken voor hun eigen
inwoners.

WAARNEMINGEN

Graag ontvangen we jouw natuurervaringen, bij voorkeur met een foto! Je kunt
waarnemingen ook op naam proberen te brengen met Obsidentify. Maar een tekening,
schilderij, verslag of gedicht mag ook! Meld je je waarnemingen zelf via
www.waarneming.nl Stuur daarna je waarnemingen naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl

Vroegeling, Blijdorp, 5 maart. Foto: Karin
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Gewone zeeappel. Foto: Karin
https://waarneming.nl/species/908090/ https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_zeeappel

Deze nieuwsbrief wordt onregelmatig gepost.
Deel jouw kennis en ervaringen!

Stuur ze naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl

VRAAG HET INSCHRIJFFORMULIER AAN
natuurlijkrotterdam@knnv.nl

-------
Afmelden voor deze nieuwsbrief doe je via natuurlijkrotterdam@knnv.nl

—-----

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

DEZE NIEUWSBRIEF MAG JE DELEN!
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