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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 

KNNV afdeling Rotterdam e.o. 

Jan van Avennesstraat 7a 

3021 RL Rotterdam 

Mail: natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

Website: https://rotterdam.knnv.nl/ 

 

Natuurlijk Rotterdam is samen ontdekken, onze passie delen en  

de natuur beschermen. Geef ons draagvlak met je lidmaatschap 

 

NIEUWSBRIEF 003 

KNNV afdeling Rotterdam e.o. 

6 mei 2022 

DE AFDELING  

De natuur ontploft, het is een drukte van jewelste. Bloesems ontvouwen zich. Bijen, 

hommels, zweefvliegen en vlinders bezoeken vele waardplanten om zichzelf en het 

nageslacht te voeden of eitjes te leggen. Vogels hebben een ei gelegd en sommige 

kuikens laten al van zich horen. Dat kunnen we samen ervaren tijdens onze activiteiten. 

Sluit je bij ons aan. Doe mee. Verwonder. Zie https://rotterdam.knnv.nl/agenda/ 

 
#28 maart 20u: Jaarlijkse ledenvergadering 

Besproken hebben we het Jaarverslag 2021, de begroting en het programma van 

activiteiten voor 2022. Daaraan voorafgaand heeft Sharida haar project/voorstel  

‘Het Park van Morgen’ toegelicht (29 mei bezoeken we deze locatie, zie Agenda). 

Notulen heb je ontvangen. Jaarverslag publiceren we binnenkort op onze website. 

 
DEADLINE activiteiten: 1 juni en 1 december 

Voor het vaststellen van het programma hebben we halfjaarlijks twee data vastgesteld. 

Dus als je een idee hebt voor een excursie of activiteit laat het ons weten voor 1 juni en 

1 december via natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 
Contributie 

We hebben nog geen bevestiging van/over onze toekomstige rekening van de bank 

ontvangen. Tot die tijd kunnen we geen rekeningen en contributie innen. Waarschijnlijk 

ontvang je voor de zomervakantie een verzoek om betaling van onze eerste contributie.

 
NIEUW: Column # Plant met een verhaal 

Plantennamen leer je door actie te nemen. Via ObsIdentify en Plantnet kun je de 

soortnaam van de plant mogelijk vaststellen. De naam van een plant kun je beter 

onthouden wanneer je door een activiteit bijzonderheden van een plant vaststelt of 

ontdekt hoe een hommel de nectar uit de bloem van de smeerwortel steelt.  

Een andere manier is een persoonlijk of interessant verhaal dat bij die plant hoort en zo 

herken je de plant sneller. Zie verderop # Plant met een verhaal.  

Mail jouw groene of bloemrijke beschrijving naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl 
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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.  

 
HESJE: KNNV Natuurlijk Rotterdam  

We hebben hesjes die we tijdens onze activiteiten kunnen gebruiken. Niet alleen voor 

veiligheid maar ook om op te vallen, als spreker, interviewer of gids. Als je een 

exemplaar wilt hebben vraag je deze aan via natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 

 

AGENDA 

 

Voor alle activiteiten geldt: leden KNNV Natuurlijk Rotterdam gratis; niet leden € 5,00,  

of een vrijwillige bijdrage. Opgeven bij natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 
# za 7 mei 14:00-16:00u. Rhoonse Grienden 

Vertrek: ingang Jachthaven Rhoon, Havendam 23, 3161 XB Rhoon, Metro Rhoon (15 

min. lopen). Verkenners en gids zijn Karin en Geert. 

Dit is een natte akker met dominantie van smalbladige knotwilgen. Onder invloed van eb 

en vloed lopen de geulen in een gedeelte van dit gebied vol met water. Daardoor zie je 

hier bijzondere planten en veel vogels. Zie meer: 

https://rotterdam.knnv.nl/agenda/rhoonse-grienden/ 
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VOL: aanmelden kan niet meer. # zo 8 mei 10:00-12:00u. Excursie Woudhoek 

Natuurlijk Rotterdam organiseert in het kader van de Nationale Vogelweek een excursie 

in de Woudhoek te Schiedam. Tijdens deze vogelwandeling zijn de volgende soorten te 

verwachten: blauwborst (vooral in april), rietzanger, rietgors, kneu, diverse weidevogels 

(o.a. grutto), soms lepelaar en bruine Kiekendief.  

Er kunnen max. 10 personen deelnemen. Vogelaar Wilco is verkenner en gids. Opgeven 

bij natuurlijkrotterdam@knnv.nl. Na opgave krijg je een bevestiging toegestuurd met de 

exacte verzamelplek. Lees meer https://rotterdam.knnv.nl/agenda/excursie-woudhoek/ 

Woudhoek, collectie Natuurlijk Rotterdam. Foto: Wilco Tuinman  

 
# za 21 mei 13:00-14:00u. Workshop insecten fotograferen 

Lastig hoor, insecten fotograferen. Hier leer je de fijne kneepjes en leren we meer over 

deze interessante kriebelbeestjes. Hierna maak je prachtige insectenfoto’s! 

Opgeven bij natuurlijkrotterdam@knnv.nl. Na opgave krijg je een bevestiging 

toegestuurd met de exacte verzamelplek. 

Zie https://rotterdam.knnv.nl/agenda/workshop-insecten-fotograferen/ 

 
# zo 29 mei 10:00-12:00u. Het Park van Morgen. Relatie insecten, planten en 

bodem. Vertrekplaats: Het Park van Morgen, Reyeroord, 3079 NG Rotterdam. Sharida 

heeft een insectenhotel gemaakt en vertelt over de relatie insecten, planten en bodem. 

Daarna bezoek aan een experiment van Rotterdam circulair: ‘Energy-plant’. Wat is jouw 

mening: wordt dit onze toekomstige groene stadsverlichting? Een bijdrage aan de 

energietransitie of kan dit experiment beter gedeletet worden en waarom? Kan een 

interessante en leerzame discussie worden.  

Er is ook tijd voor het legen van de thermoskannen en het opeten van de zelf 

meegebrachte boterhammetjes. Daarna gaan wij kijken wat hier groeit, rond kruipt of 

vliegt. Denk mee hoe de biodiversiteit hier zou kunnen worden verbetert. 

mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
https://rotterdam.knnv.nl/agenda/excursie-woudhoek/
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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Insectenhotel Het Park van Morgen, Reyeroord. Foto: Sharida Bhageloe 

 
VOL: aanmelden kan niet meer. # 3-9 juli: Studiereis ‘Een week in de wereld 

van de insecten’, Gorssel. Lees meer hier 

 
Zie voor meer activiteiten rotterdam.knnv.nl 

 

GEWEEST 

 

#di 15 maart Excursie Crezéepolder en Dordtse Biesbosch met afd. IJssel en 

Lek . Ten zuiden van Dordrecht is de laatste jaren een nieuw natuurontwikkelingsgebied 

ontstaan. Het was stormachtig weer met een blauwe wolkenlucht en prachtig licht. We 

begonnen de dag met het bewonderen van Bleke schubwortel. Voor zover bekend de 

enige vindplaats in West-Nederland. Lees meer hier https://rotterdam.knnv.nl/excursies/ 

 
#za 19 maart Kennismakingsdag 

Zie https://www.rijnmond.nl/chris-natuurlijk voor een interview door Chris Natuurlijk 

met voorzitter Geert.  

Diezelfde dag stonden Geert, Edith, Karin en Sannetje op de Binnenrotte bij de Centrale 

Bibliotheek. We spraken Mary Gerritse-Deijsselberg van de werkgroep Ommoordse Veld 

voor een mogelijke samenwerking. Celeste kwam ook nog even langs. Gezellig.  

Daarna hebben we veel Rotterdammers via een enquête bevraagd naar hun 

natuurervaring en -wensen. Het was een inspirerende middag. Er zijn 41 personen 

geënquêteerd. Edith heeft de antwoorden geanalyseerd. Nu we weten wat we moeten 

doen: wandelingen en ontmoetingsdagen organiseren. 

Volgende keer, 12 juni, staan we op het Afrikaanderplein! Doe je mee? Laat Rotterdam 

kennismaken met Natuurlijk Rotterdam. Deel je natuurlijke enthousiasme. 

https://rotterdam.knnv.nl/nieuws/een-week-in-de-wereld-van-de-insecten/
https://rotterdam.knnv.nl/
https://www.rijnmond.nl/chris-natuurlijk
https://rotterdam.knnv.nl/agenda/enquete/
https://rotterdam.knnv.nl/agenda/enquete/
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Enqueteur Geert. Foto: Sannetje van Haarst 

 
#za 16 april Voorjaarswandeling Klein Profijt 

De enige deelnemer bracht gids en verkenner Edith tijdens deze excursie op het 

fenomenale idee om groenkennis te delen via een persoonlijk verhaal. Dat kan natuurlijk 

elk organisme zijn maar we starten deze serie met de plant. Zie verderop in deze 

nieuwsbrief de nieuwe column # Plant met een verhaal. 

 
#za 23 april Nationale Bijentelling op het Dakpark 

Waarnemingen van de bijentelling op het Dakpark zijn nog niet ontvangen. Reden: het 

voorjaar is een drukke tijd. Veel waarnemingen kunnen pas vanaf september verwerkt 

worden. Nog even geduld. 

 

TIPS 

 

# vr 20 mei 14.00-17.00u. Symposium ‘Ruimte voor een 

rijke Rotterdamse stadsnatuur’ door Publieksplatform Biodiversiteit ism 

Gemeente Rotterdam e.a.. Inspirerende sprekers en actuele informatie over de stand 

van zaken van de biodiversiteit in Rotterdam incl. do’s en don’ts. Een middag vol kennis 

en inspiratie, groots denken en elkaar ontmoeten. Meld je aan via deze link: 

https://lnkd.in/ez8W29Zt, het aantal plaatsen is beperkt. 
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WAARNEMINGEN 
 

 

Graag ontvangen we jouw natuurervaringen. Dat kan in tekst en beeld; een foto, 

tekening, schilderij, verslag of gedicht.  

 

 
Vlnr : smeerwortel, olijfwilg, dotterbloem. Foto’s: Edith Stuivenberg 

 
Je kunt waarnemingen op naam proberen te brengen met Obsidentify. Meld zelf jouw 

waarnemingen via www.waarneming.nl. Stuur daarna de waarnemingen naar 

natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 

PLANT MET EEN VERHAAL 

 

# Plant met een verhaal 

Ik ben een pechvogel, een droeftoeter, maar geen loser! Al jaren worden er liedjes over 

mij gezongen. Al jaren sta ik model voor jullie tekeningen en schilderijen. Ja, ja, dán ben 

ik mooi, een habibi, een sweetie. Heel lang geleden noemden de mensen mij meizoentje, 

koeienbloem, grasbloem. Dat was dus écht lang geleden. In het weiland zien ze mij al 

héél lang niet meer. Ben toen maar naar de stad verhuisd. Ook naar Rotjeknor, waar ik 

mij heb aangepast. Cool toch? Er was nog wel even een uitdaging: niemand wilde mij in 

het gazon hebben. Jullie grasvelden moeten eruit zien als een biljartlaken. Maar … 

genoeg is genoeg. Ik ben nu helemaal klaar met jullie. Ik ben tenslotte een taai chicky, 

geen sukkel. Jullie kunnen over mij heen lopen, mij kort bij de grond afmaaien, maar 

mijn blaadjes liggen plat op de grond en even later zie je mijn bloempjes weer. Lachen 

zeg! Brokko! O ja, nog één dingetje. Ik houd van ruimte om mij heen en ik blijf nooit 

lang alleen. Binnen de kortste keren heb ik een heleboel maatjes. Nog wel zo gezellig! 

Als het regent, sluit ik mijn bloempjes en als de zon schijnt, zie je mij weer. Zelfs in de 

winter kun je mijn bloempjes nog zien.  

Ra, ra, wie ben ik? 

Opgetekend door Karin. In de volgende nieuwsbrief verklappen we welke plant dit is. 

Heb jij een groene of bloemrijke beschrijving: stuur het in natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 
Deze nieuwsbrief wordt onregelmatig gepost. 

 

Deel jouw kennis en ervaringen!  

Stuur ze naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

http://www.waarneming.nl/
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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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! 

mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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