
 

Nieuwsbrief 005 - Natuurlijk Rotterdam - 21 juni 2022                                                                   1 

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 005 

KNNV afdeling Rotterdam e.o. 

21 juni 2022 

 

DE AFDELING  

 

ANSICHT KNNV Natuurlijk Rotterdam  

Eindelijk! Deze week laten we onze eerste briefkaart drukken. Hiervoor hebben we een 

subsidie ontvangen van het Rotterdams Milieucentrum. Sharida heeft voor dit drukwerk 

een prachtige foto van het icarusblauwtje ingestuurd. Deze vlinder is zeer actief in 

Rotterdam en daarbuiten. Heb jij deze vlinder al gespot?  

 
Icarusblauwtje op pastinaak, foto: Sharida 

 
CONTRIBUTIE 

De bank Triodos heeft begin juni de aanvraag voor een rekening goedgekeurd. Kort 

daarna hebben we een verzoek om betaling van onze eerste contributie naar de leden 

verstuurd. Heb je geen bericht ontvangen? Vraag ‘t na via natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

Met jouw contributie ondersteun je de activiteiten van KNNV Landelijk en ontvang je 4x 

per jaar het tijdschrift Natura, kun je deelnemen aan de KNNV natuurvakanties en krijg 

je korting op de natuurboeken van de KNNV Uitgeverij.  

Met jouw bijdrage draag je ook nog eens bij aan activiteiten van KNNV afd. Natuurlijk 

Rotterdam e.o.. Je bent bij deze activiteiten altijd welkom! De activiteiten worden 

opgezet door onze leden en soms nodigen we daar een specialist van een andere KNNV 

afdeling voor uit. Kennis opdoen, verzamelen én delen. 

 

mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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STUUR JE MOOISTE FOTO’S!  

Voor de ansichten ontvangen we graag beeldmateriaal. Foto’s van dat wat leeft in 

Rotterdam en omstreken. De ansicht wordt gebruikt voor de werving van leden en 

belangstellenden voor Natuurlijk Rotterdam e.o.. De foto’s worden ook op de website 

gepubliceerd. Ook niet-leden mogen meedoen. Stuur je mooiste plaatjes naar 

webmaster@rotterdam.knnv.nl. Vermeld bij de foto door wie, wat, waar en wanneer de 

waarneming is gedaan.  

 
RED DE RUGSTREEPPAD 

We ontvingen het verzoek of wij rugstreeppadden wilden redden. In het projectgebied 

Metro aan Zee in Hoek van Holland, wat dwars door de duinen loopt, worden dagelijks 

rugstreeppadden opgepakt en buiten het werkterrein gezet. Er zijn schermen geplaatst 

en de circa 120 emmers worden gecontroleerd. De vangsten worden gefotografeerd en 

geregistreerd. De aannemer leent de paddenvanger het verder benodigde materiaal. 

We hebben de vraag van de aannemer positief kunnen beantwoorden, Ruud redt de 

rugstreeppad in Hoek van Holland tussen eind mei en eind november.  

 
Rugstreeppad, foto https://nl.wikipedia.org/wiki/Rugstreeppad# 

 
Column # Planten met een verhaal 

Planten herken je door onderzoek. Dat kan relatief eenvoudig via ObsIdentify en 

Plantnet. Met deze apps en Birdnet kun je de mogelijke soortnaam van de plant of vogel 

redelijk snel vaststellen. Een andere aantrekkelijke manier voor herkenning van soorten 

is een persoonlijk of interessant verhaal dat bij dat organisme hoort. Zie verderop  

# Plant met een verhaal. Heb jij een bloemrijke beschrijving; stuur het vooral op naar 

natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 

mailto:webmaster@rotterdam.knnv.nl
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AGENDA 

 

Voor (bijna) alle activiteiten geldt: leden KNNV Natuurlijk Rotterdam e.o. gratis;  

niet leden € 5,00, of een vrijwillige bijdrage. Opgeven via natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 
#25 & 26 juni en 2 & 3 juli 10-16u. FESTIVAL BLIJDORP NATUURLIJK!  

In beide weekenden kun je in Diergaarde Blijdorp actief kennismaken met 

natuurbehoud. Hier vind je kraampjes van verschillende natuurorganisaties waaronder 

het WNF, Reefy, en de Zoogdiervereniging. Natuurlijk Rotterdam is ook aanwezig op  

za 25 & zo 26 juni. Wij staan met een kraam op het plein bij de flamingo’s. Laat je 

verrassen en kom ook! Zie meer hier https://rotterdam.knnv.nl/agenda/festival-blijdorp-

 Heb jij tijd en zin om een paar uurtjes onze kraam te bemensen laat het ons natuurlijk/

weten via @knnv.nl Alvast veel dank! natuurlijkrotterdam

 

 
VERVALT # zo 26 juni 2022 van 10 tot 12u. REYEROORD - Libellen en juffers 

Helaas komt deze excursie te vervallen doordat half juni de beplanting in de plas is 

verwijderd en er nu weinig libellen of juffers rondvliegen. Diversiteit is hier een stappie 

terug. Wordt gevolgd. 

 
Foto: Sharida 

 

mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
https://rotterdam.knnv.nl/agenda/festival-blijdorp-natuurlijk/
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# za 2 juli 2022 vanaf 22:00 - PARK ZESTIENHOVEN - Nachtvlinderen  

Ook wij hebben geen idee wat er allemaal rondfladdert in de nacht in dit park. Ontdek en 

draag bij aan inventarisatie van dit gebied. Doe mee! Je hoort de vertreklocatie na 

opgave via natuurlijkrotterdam@knnv.nl  

 
Zie voor meer activiteiten rotterdam.knnv.nl al doen, ook wij, aan een korte zomerstop. 

 

GEWEEST 

 

Verslagen van onze eerdere activiteiten vind je bij https://rotterdam.knnv.nl/excursies 

 
# za 16 april Excursie Klein Profijt 

Het zeldzame getijdengebied, onder de rook van Rotterdam, is voor ons een belangrijk 

excursiegebied voor de Natuurwaardenkaart die we aan het ontwikkelen zijn. Deze 

excursie is voorbereid en geëvalueerd door Edith. 

Lees meer hier: https://rotterdam.knnv.nl/excursies/#kleinprofijt 

 
# za 7 mei Excursie Rhoonse Grienden 

Verkenner en gids waren Karin en Geert. Te gast was de knotploeg van Natuurlijk 

Westland. Zij vonden het leerzaam om te zien hoe een griend in productie kan zijn. 

Lees meer hier: https://rotterdam.knnv.nl/excursies/#rhoonsegrienden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: Karin

 
# zo 8 mei Excursie Woudhoek 

Vanwege de Nationale Vogelweek organiseerde Natuurlijk Rotterdam een excursie in de 

Woudhoek te Schiedam. Vogelaar Wilco was onze gids en hij wist, ook de al meer 

gevorderde vogelaar, te verrassen. Tijdens deze vogelwandeling zijn rond de twaalf 

verschillende soorten gezien waaronder de blauwborst, rietgors en kneu.  

Zie verder: https://rotterdam.knnv.nl/excursies/#woudhoek 

  

mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
https://rotterdam.knnv.nl/
https://rotterdam.knnv.nl/excursies
https://rotterdam.knnv.nl/excursies/#kleinprofijt
https://rotterdam.knnv.nl/excursies/#rhoonsegrienden
https://rotterdam.knnv.nl/excursies/#woudhoek
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Foto: Wilco                                                   Foto: Sannetje 

 
# za 21 mei organiseerden we een workshop Insecten fotograferen bij VTV 

Blijdorp. Het was een mooie zonnige dag. Het insectenhotel is bijna overbezet en dus 

konden we volop het bezoek fotograferen. Vanghulpmiddelen hebben we daarbij niet 

gebruikt. Er zijn 36 soorten insecten en spinnen gefotografeerd en op naam gebracht.  

https://rotterdam.knnv.nl/cursus/#Cursus-insecten-fotograferen Wordt vervolgd. 

 
Foto: Sannetje                                             Foto: Arthur 

 
# zo 29 mei, excursie Het Park van Morgen. Relatie insecten, planten en bodem. 

In Reyeroord is Sharida en andere bewoners zeer actief om biodiversiteit te vergroten 

d.m.v. een bewonerstuin, een insectenburcht en adviezen voor beheer en uitvoering aan 

de gemeente: https://rotterdam.knnv.nl/excursies/#reyeroord  

 
Foto’s: Sharida 

 

https://rotterdam.knnv.nl/cursus/#Cursus-insecten-fotograferen
https://rotterdam.knnv.nl/excursies/#reyeroord
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#zo 12 juni Excursie Koedood is georganiseerd door Edith en Karin.  

Een afwisselend landschap met enkele struiken, bomen, kruidachtige planten en 

struinpaden. De dominante soort in de houtige opstanden zijn wilgen en kornoeljes, die 

beiden hybridiseren en lastig op naam te brengen zijn. Lees meer op 

 https://rotterdam.knnv.nl/excursies/#koedood

 
Foto’s: Karin 

 
#zo 19 juni 13u: Klimaatmars 

We waren één van de 10duizenden die de urgentie van verscherping van klimaatbeleid 

vreedzaam onderstreepten. De Klimaatmars werd georganiseerd door De Klimaatcrisis 

Coalitie, een samenwerkingsverband van Code Rood, Milieudefensie, Fridays For Future, 

Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL, The Transnational Institute, Oxfam 

Novib, DeGoedeZaak en wordt gesteund door meer dan honderd andere organisaties. 

   
Foto’s: Sannetje     Celeste en Sharida lieten ook hun stem horen 

 
#di 21 juni 14.30 u Rooftopevent Natuurinclusief bouwen 

Natuurlijk Rotterdam was er bij. 

https://rotterdam.knnv.nl/rooftopevent-natuurinclusief-bouwen/ 

 

WAARNEMINGEN 
 

 

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

tekening, schilderij, verhaal, verslag of gedicht.  

 

https://rotterdam.knnv.nl/excursies/#koedood
https://rotterdam.knnv.nl/rooftopevent-natuurinclusief-bouwen/
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Je kunt waarnemingen op naam proberen te brengen met bv. Obsidentify. Meld je 

waarnemingen zelf via www.waarneming.nl. Stuur daarna je waarnemingen naar 

natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 

PLANT MET EEN VERHAAL 

 

Oplossing # Plant met een verhaal 

Oplossing van de beschrijving van het taaie sociale chicky waarover Karin schreef in de 

vorige nieuwsbrief 004 is de madelief!  

 
Foto: Edith 

 
# Plant met een verhaal 

Jullie noemen mij tuindersverdriet, signaalplant, akkerpaardenstaart, een stomme 

oerplant. Nou, dat laatste klopt wel. Onze familie zijn echte oerplanten en wij gaan terug 

tot de tijd voor de dinosauriërs. Grappig idee hè, dat een Tyrannosaurus vroeger ook 

naar ons keek. Er zijn ook mensen die roeptoeteren dat ik een signaalplant ben. Die 

hebben het echt niet begrepen. Dan kun je heel veel soorten wel een signaalplant  

noemen. De meeste planten die massaal spontaan opkomen, proberen jullie te vertellen 

dat er iets met de bodem aan de hand is. Ik ben een signaalplant die jullie probeert 

duidelijk te maken dat jullie bodem niet in balans is. Wanneer je mij massaal ziet, is er 

een algemeen mineralentekort. Ik ben dol op dat soort arme grond, waar de 

voedingsstoffen diep in de bodem zitten. Met mijn lange wortels haal ik die mineralen 

diep uit de bodem en breng ze via mijzelf naar boven. Dat doe ik voor andere planten 

die er zelf niet bij kunnen. Dankzij mij kunnen andere planten gezonder en mooier 

groeien. Zij moeten er wel lang op wachten, hoor! Ik een vervelende plant? Ik kom jullie 

juist helpen! Als ik er eenmaal ben, krijg je mij niet meer zo makkelijk weg. Ik heb wel 

heel wat jaren nodig om jullie bodem te herstellen. Gif strooien helpt niet. Dan doden 

jullie het bodemleven en kom ik nog sterker terug. Zo ben ik nou; een hulpvaardig 

doorzettertje, niet kapot te krijgen! En... beloofd is beloofd, als je mij in het voorjaar 

ziet, dan weet je zeker dat je mij dat hele jaar niet weg zult krijgen! Ra, ra, wie ben ik? 

Edith 

De oplossing verklappen we in onze volgende nieuwsbrief! 

 
Jouw groenkennis kun je delen via een al dan niet persoonlijk verhaal. Onderwerp kan 

natuurlijk elk organisme zijn. Stuur jouw, al dan niet liefdesbetuiging, naar 

natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 
 

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

mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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