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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 006 

KNNV afdeling Rotterdam e.o. 

25 juli 2022 

 

DE AFDELING  
We zijn een, nu nog, kleine, actieve vereniging. Augustus vorig jaar zijn we gestart met 

13 leden, op dit moment zijn dat er 21. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze 

omgeving de vereiste aandacht krijgt om diversiteit te behouden, te creëren en te 

vergroten. Schroom vooral niet om jouw bijzondere, interessante, verwaarloosde,  

lelijkste, (natuur)terrein te delen met ons en anderen. Elke meter en organisme telt.  

Zo wordt het almaar mooier. Mail jouw hartsplek naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

Doen!

 

VERSLAGEN ACTIVITEITEN 
Meer details over al onze eerdere activiteiten, sinds 2021, vind je op 

https://rotterdam.knnv.nl/excursies 

 
Excursie Woudhoek door vogelaar Wilco, 8 mei. Foto sannetje  

 

STUUR JE MOOISTE FOTO’S!  
Stuur jouw mooiste plaatjes naar webmaster@rotterdam.knnv.nl  Hiermee kunnen we 

onszelf en anderen verrassen met bijzondere plekken in Rotterdam e.o..   

Ook niet-leden mogen meedoen. De foto’s worden ook op de website gepubliceerd.  

Vermeld bij de foto door wie, wat, waar en wanneer de waarneming is gedaan.  
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CONTRIBUTIE 
Hiermee nogmaals het verzoek je contributie voor 2022 af te dragen (als je dat nog niet 

gedaan hebt). Graag ontvangen we jouw betaling uitelijk 1 september 2022 vanwege 

afdracht van een groot deel daarvan aan KNNV Landelijk. Als je het contributie-bericht 

niet meer kan vinden stuur dan een email naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

Met jouw contributie kunnen we gezamenlijk kennis opdoen, verzamelen én delen. 

 

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 

 

Za 13 augustus 10:30-12:00u. Bomenspeurtocht Ommoordse Veld 
Vertrekpunt: Kinderboerderij de Blijde Weide bij de horeca. Daar staan picknicktafels. 

Bij een hittegolf gaat het niet door.  

De werkgroep Het Ommoordse Veld wil de belevenis van de mensen die dit gebied 

bezoeken vergroten. Zij wil o.a. de kennis over bomen in het Ommoordse Veld 

verbeteren. Hiervoor maakte Edith de Bomenspeurtocht.  

Lees meer hier: https://rotterdam.knnv.nl/agenda/bomenspeurtocht-ommoordse-veld/ 

 

 

 

Za 27 augustus 2022 van 21:00-23:00 NACHT VAN DE VLEERMUIS 
Na opgave ontvang je het vertrekpunt.  

In het laatste weekend van augustus wordt ieder jaar de Nacht van de Vleermuis 

georganiseerd. In vele landen in Europa wordt dit weekend aandacht besteed aan 

vleermuizen. In 2022 de 26ste keer dat de Bat Night plaatsvindt. Het is een initiatief van 

Eurobats dat door de KNNV ondersteund wordt. Lees meer hier: 

https://rotterdam.knnv.nl/agenda/nacht-van-de-vleermuis/ 

mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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foto: causticsodapodcast.com 

 
Zie voor meer activiteiten rotterdam.knnv.nl  

 

GEWEEST 

 

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

 
#25 & 26 juni en 2 & 3 juli FESTIVAL BLIJDORP NATUURLIJK!  

In beide weekenden kon je in Diergaarde Blijdorp kennismaken met organisaties 

betrokken bij natuurbehoud. Natuurlijk Rotterdam was present op za 25 & zo 26 juni. 

Edith presenteerde een schat aan boomschijven en welke insecten daarop, van en door 

(over)leven. Sharida ’s bloemenvaasjes informeerden niet alleen over bloemen maar ook 

welke bijen en hommels hierop afkomen, Karin’s bord luisterde de kraam op. Geert wilde 

als vlinder rondfladderen was helaas zijn vleugels kwijtgeraakt. Onze KNNV Natuurlijk 

Rotterdam kraam werd bemand door Celeste, Geert, Edith, Karin, Sannetje en Sharida.  

Zie meer hier: https://rotterdam.knnv.nl/excursies/ 

  
Fotos: Karin 

 

https://rotterdam.knnv.nl/
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# 2 juli - PARK ZESTIENHOVEN - Nachtvlinderen  

Tussen 22:00 en 00:00u hebben Karin en Sannetje middels de opstelling van een laken 

plus lampen enkele nachtelijke bezoekers geobserveerd. Waarschijnlijk zijn we te vroeg 

begonnen en hebben weinig zien vliegen. Zelfs muggen lieten ons met rust. Volgende 

keer starten we later. Karin spotte nog een vleermuis. 

Zie meer hier: https://rotterdam.knnv.nl/excursies/ 

 
Foto Sannetje 

 

# 16 juli - INSECTEN FOTOGRAFEREN – VTV BLIJDORP 
De vorige keer werden meer dan 36 soorten insecten gefotografeerd en op naam 

gebracht!Dit keer minder omdat het best hard waaide. Later meer hierover. Zie ook 

waarnemingen verderop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto’s Sannetje 
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WAARNEMINGEN 
 

 

Je kunt waarnemingen op naam proberen te brengen met Birdnet, Obsidentify en 

Plant.net . Meld je waarnemingen zelf via www.waarneming.nl. Stuur daarna je 

waarnemingen naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 07 22 VTV Blijdorp: roestbruine bladsprietkever en (dennnen)kniptor (foto’s Karin)  

 

 
16 07 22 VTV Blijdorp: gewoon knuppeltje (foto James K. Lindsey, wikipedia), en 

onbekend (foto Sharida) 

 

PLANT MET EEN VERHAAL 

 

Planten en dieren herken je door onderzoek. Met de apps Birdnet, ObsIdentify of 

Plant.net. kun je de mogelijke soortnaam van de plant of dier snel vaststellen. Een 

andere aantrekkelijke manier voor herkenning van soorten is een persoonlijk of 

interessant verhaal dat bij dat organisme hoort. Stuur jouw beschrijving op naar 

natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 

http://www.waarneming.nl/
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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Rectificatie 
De in de vorige nieuwsbrieven (4 en 5) geschreven plantverhalen zijn door Edith 

geschreven, en niet, zoals vermeld, door Karin. 

 

Oplossing # Plant met een verhaal 
Oplossing van de beschrijving van het niet kapot te krijgen hulpvaardige doorzettertje, 

waarover Edith  verhaalde in de vorige nieuwsbrief 005 is heermoes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Edith 

 
In onze volgende nieuwsbrief weer een verhaal! 

 
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 

 
 

Deze nieuwsbrief wordt onregelmatig gepost. 

 

Deel jouw kennis en ervaringen! Stuur ze naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 
 

WORDT LID 

VRAAG HET INSCHRIJFFORMULIER AAN 
natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 

------- 

 

Natuurlijk Rotterdam is een actieve natuurvereniging. 

Geef ons draagvlak met jouw lidmaatschap 

 

------- 

 

 

DEZE NIEUWSBRIEF MAG JE DELEN!  

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

 

mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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