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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 

 

KNNV afdeling Rotterdam e.o. 
Jan van Avennesstraat 7a 
3021 RL Rotterdam 

natuurlijkrotterdam@knnv.nl 
website: rotterdam.knnv.nl 
 
Natuurlijk Rotterdam is samen ontdekken, onze passie delen en  
de natuur beschermen. Geef ons draagvlak met je lidmaatschap 

 

NIEUWSBRIEF 007 

KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam e.o. 

15 september 2022 

 

DE AFDELING  
De zinderende zomer belette ons niet om aan de hand van onze natuurwaardenkaart op 

zoek te gaan naar alles wat leeft en groeit in de stad. Sommigen hielden zich bezig met 

het creëren van biotopen en werkten daarbij samen met andere organisaties. Wij zetten 

ons in om de natuur in Rotterdam te stimuleren, op de kaart te zetten en kennis en 

ervaringte delen. Wat heb jij ondernomen? Dat lezen en horen we graag! Delen is weten.

 
ACTIVITEITENVERGADERING 11 oktober, 19.30u. VTV Blijdorp 

Zestienhovensekade 555, 3043 KT Rotterdam. Zet in je agenda en kom ook! 

We evalueren onze activiteiten van het afgelopen jaar en verzamelen ideeën voor 2023. 

Meld je aan voor deze bijeenkomst via natuurlijkrotterdam@knnv.nl. We houden 

rekening met het aantal benodigde koekjes en stoelen. Tot dan! 

 
CONTRIBUTIE 

Graag ontvangen we jouw contributie voor 2022 op NL75 TRIO 0320443523  

t.n.v. KNNV Natuurlijk Rotterdam. Dank! 

 

AGENDA 

 

Ook de komende tijd is er veel te ervaren in de natuur! 

 
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 

 
Zaterdag 25 september & zondag 1 oktober  Ommoordse Veld: 

Bomenspeurtocht & Boomverhalen 

Vertrekpunt: kinderboerderij De Blijde Wei, Bergse Linker Rottekade 435, Rotterdam. 

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

bezoeken vergroten en de kennis over bomen in het Ommoordse Veld verbeteren.  
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Hiervoor stelde Edith de Bomenspeurtocht samen en is zij het medium voor de 

‘Boomverhalen uit het Ommoordse Veld’.  

Aan de bomenwandelingen kunnen per keer max. 10 geïnteresseerden deelnemen, 

opgeven via natuurlijkrotterdam@knnv.nl. Na aanmelding volgt een bevestiging. 

 za 25 september van 11:00 - 12:30u. Doe-het-zelf Bomenspeurtocht  

Ommoordse Veld. De Bomenspeurtocht is voor € 1,- verkrijgbaar bij de 

natuurbegeleider van KNNV Natuurlijk Rotterdam e.o., die te vinden is tegenover de 

kinderboerderij De Blijde Wei. Lees meer  hier

 za 25 september van 14:00 - 15:30u. Wandeling Bomenverhalen uit het 

Ommoordse Veld. Bomenverhalen over hoe mensen deze bomen gebruikten.  

Er zijn hieraan geen kosten  verbonden. Lees meer  hier

 zo 1 oktober van 11:00 - 12:30u. Doe-het-zelf Bomenspeurtocht  

Ommoordse Veld. De Bomenspeurtocht is voor € 1,- verkrijgbaar bij de 

natuurbegeleider van KNNV Natuurlijk Rotterdam e.o., die te vinden is tegenover de 

boerderij De Blijde Wei. Lees meer  hier

 zo 1 oktober van 14:00 - 15:30u. Wandeling Bomenverhalen uit het 

Ommoordse Veld. Bomenverhalen over hoe mensen deze bomen gebruikten.  

Er zijn hieraan geen kosten  verbonden. Lees meer  hier

We staan er ook met een infostand. Zin om een uurtje aanwezig te zijn? Top!  

Geef je op via natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 

 

 
Heb jij een plan? En geen idee hoe of hulp nodig bij de uitvoering daarvan?   

Mail natuurlijkrotterdam@knnv.nl of bel Geert 06 33001742. Samen Sterker. 

 
Vrijdag 30 september, 10.00 u. Excursie Red de Rugstreeppad,  

Hoek van Holland 

In mei ontvingen we het verzoek of wij rugstreeppadden wilden redden. En dat doet 

Ruud vanaf mei tot en met november dit jaar. 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. We gaan bij Ruud op bezoek. Aanmelden is 

vereist omdat we op een bouwterrein aanwezig zullen zijn. Het aantal bezoekers is 

beperkt. Meld je aan uiterlijk 20 september bij natuurlijkrotterdam@knnv.nl. 
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GEWEEST 

 

Botanische tuin Kralingen, di 16 augustus 2022 

Na de hitteperiode van de week ervoor was het heerlijk vertoeven  

in de tuin. Celeste werkt al lange tijd als vrijwilliger in  

deze tuin en wist veel te vertellen over de bomen en  

planten die er stonden. Door mensen van Natuurstad  

werden we getrakteerd op lekker helder water met  

vlierbloesemsiroop.  

Voor velen was dit een eerste kennismaking  

met de Botanische  tuin. Unaniem vonden we dat  

het zeer de moeite waard is om dit groene  

rijksmonument vaker te bezoeken. Lees meer hier: 

  

 

Nacht van de vleermuis, za 27 augustus 2022  

We liepen vanaf het Heemraadsplein langs de Heemraadssingel naar de 2e Middelland-

straat, langs de oostkant van de Heemraadssingel naar de Mathenesserlaan, Claes de 

Vrieselaan, Hondiusstraat, Heemraadssingel, Heemraadsplein, Heemraadsstraat en het  

Jaap Valkhofplein. Dankzij de van Edith geleende batdetector hoorden we veel meer 

vleermuizen dan wij zagen. Lees verder hier: 

 

Dit was de 26ste Bat Night; een door KNNV Landelijk ondersteund initiatief! 

 
Bomenspeurtocht Ommoordse Veld, ma 11 juli 2022 

We startten met een kopje koffie bij de historische boerderij van De Blijde Wei. Op 

verzoek van de werkgroep het Ommoordse Veld heeft Edith een bomenspeurtocht 

gemaakt. Vandaag was de eerste try-out. De route leidde ons langs een bankje 

waarvandaan we een gaai en een ijsvogel spotten. Na intensief zoeken vonden we één 

enkele zomereik. De zomereik is dé belangrijkste boom voor biodiversiteit. Het is de 

boom waar de meeste organismen op kunnen leven.  

Edith heeft ondertussen deze bomenspeurtocht geperfectioneerd. Zin an? Dat kan.  

Ga en beleef zaterdag 25 september & zondag 1 oktober de Ommoordse Veld  

Bomenspeurtocht en Boomverhalen uit het Ommoordse Veld, zie verder bij agenda en 

rotterdam.knnv.nl/excursies/#Ommoordse-veld 

 
Verslagen van al onze eerdere activiteiten vind je op rotterdam.knnv.nl/excursies 

 

WAARNEMINGEN 
 

 

Met de apps  Birdnet, ObsIdentify of Plant.net kun je de mogelijke soortnaam van de 

plant of dier snel vaststellen. Meld je waarnemingen zelf via www.waarneming.nl.  

Stuur daarna je waarnemingen naar natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

https://rotterdam.knnv.nl/excursies/%23Botanische-tuin-Kralingen
https://rotterdam.knnv.nl/excursies/#Vleermuizenwandeling-Delfshaven
rotterdam.knnv.nl/excursies/#Ommoordse-veld
https://rotterdam.knnv.nl/excursies
http://www.waarneming.nl/
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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Sharida had een ontmoeting met een roodpotige kruisspinnendoder in Hoek van Holland 

en doet verslag hiervan met foto’s! Zie rotterdam.knnv.nl/nieuws/de-roodpotige-

kruisspinnendoder/ 

 
Foto: Sharida 

TIPS 

 

Zaterdag 24 september tot en met zondag 9 oktober 

Samen met andere natuurliefhebbers op excursie om meer te leren over de natuur? Ga 

mee met een openbare inventarisatie! Of naar lezingen met interessante sprekers! Een 

cursus doen? Het kan allemaal tijdens de Week van de Veldbiologie, georganiseerd 

door KNNV! Verspreid door het land vinden tientallen activiteiten plaats, ook bij jou in de 

buurt! In Rotterdam kun je deelnemen aan de Plantenexcursie Kralingse Bos op 

woensdag 28 september. Zie het overzicht van activiteiten op 

knnv.nl/weekvandeveldbiologie/

 

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 
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