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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 008 

KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam e.o. 

21 december 2022 

DE AFDELING  
We kunnen op 2022 terugkijken als een jaar waarin we veel gedaan hebben voor natuur en biodiversiteit 

in Rotterdam. Een overzicht van onze activiteiten lees je .  hier

We zijn een jonge vereniging, we hebben elkaar leren kennen, we hebben veel plezier gehad en veel 

nieuwe leden mogen begroeten. Daar gaan we in het nieuwe jaar mee door. We hopen jou in het nieuwe 

jaar te ontmoeten bij onze activiteiten. Wist je dat je ook zelf activiteiten kan ontwikkelen die aansluiten 

op onze doelen en (bestaande) activiteiten? We zien je graag bij de Eindejaars Plantenjacht, de 

Nieuwjaarswandeling of bij een andere activiteit! 

Namens alle dieren met oren een rustige jaarwisseling gewenst! 

 
Activiteitenvergadering 11 oktober  

Tijdens deze bijeenkomst evalueerden we onze activiteiten van het afgelopen jaar en verzamelden ideeën 

voor activiteiten en excursies in 2023. We doen grote en kleine activiteiten, maar ook langdurige 

projecten staan geagendeerd. Omdat we vooral dat doen wat de interesse heeft van de leden, zijn we 

opperblij met de resultaten.  

Eerdere activiteiten, publicaties en onderzoeken vind je op onze website.  

Het concept jaarplan 2023 bespreken we natuurlijk graag met alle leden en tikken we daarna gezamenlijk 

af op de ledenvergadering in februari 2023.

 
Ledenvergadering 16 februari 2023 

Alvast voor in je nieuwe agenda. Tijdens de ledenvergadering op 16 februari 2023 bespreken we het 

jaarverslag, de jaarrekening en de plannen voor 2023 en hameren we deze stukken af. We zijn te gast in 

het Energiehuis, Heindijk 350, 3079 PM Rotterdam. Wees erbij en laat Rotterdam biodiverser worden!  

De vergaderstukken ontvang je een paar weken daarvoor. Geef je op via   natuurlijkrotterdam@knnv.nl

 
Activiteiten 2023 

In onze plannen staan excursies en workshops rondom observatie, onderzoek en monitoring in de zgn. 

‘grijze gebieden’ om natuurwaarden nauwkeuriger in kaart te brengen.  

Onder de loep nemen we parken en ruigtes, maar ook (volks)tuinen verspreid over Rotterdam. De 

observaties leggen we het liefst vast met zoveel mogelijk geïnteresseerden om een zo groot mogelijk 

scala aan bevindingen te noteren. Doe je mee?  

Top! Dan vorm ook jij een onmisbare schakel en draag je bij aan het inzichtelijk maken van de uitermate 

kwetsbare natuur en biodiversiteit in Rotterdam. 

 

mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
https://rotterdam.knnv.nl/
https://rotterdam.knnv.nl/
https://rotterdam.knnv.nl/
https://rotterdam.knnv.nl/
https://rotterdam.knnv.nl/excursies/
mailto:%20natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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Gezocht! 

We zoeken iemand die onze nieuwsbrief wil opstellen. De  verschijnt Natuurlijk Rotterdam nieuwsbrief

onregelmatig, ongeveer 8 keer per jaar. Samenstelling doe je wanneer jij daar tijd voor hebt. Je wordt 

daarbij natuurlijk ondersteund door andere redactieleden. Zin an? Stuur een berichtje naar 

natuurlijkrotterdam@knnv.nl. Alvast veel dank voor jouw interesse!  

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

Mail  of bel Geert 06 33001742. Doen! natuurlijkrotterdam@knnv.nl

 

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

 
Vrijdag 30 december, 13:30 - 15:00 u.: Eindejaars Plantenjacht 

Startlocatie: Station Rotterdam Lombardijen, Daans Eettent 

Eindlocatie: Energiehuis, Heindijk 350, 3079 PM Rotterdam 

Voor de 8ste keer organiseert FLORON de Landelijke Eindejaars Plantenjacht. Vanaf kerst t/m 3 januari 

gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten. Ism. de Rotterdamse 

Florawerkgroep organiseert Natuurlijk Rotterdam deze Eindejaars Plantenjacht op Zuid. Lees meer hier.  

Opgeven via natuurlijkrotterdam@knnv.nl. 

 

 

Kun je niet op 30 december, kijk dan op https://www.floron.nl/plantenjacht hoe mee te doen aan deze 

Eindejaars Plantenjacht. 

 
Zondag 15 januari 2023, 13 – 15u.: Nieuwjaarswandeling Schieveenpolder 

Start: Metrostation Rodenrijs.  

Dit wordt een stevige en avontuurlijke struinwandeling! We lopen door weilanden en over bruggetjes, die 

niet veel meer zijn dan een paar planken, naar de Belevenisboerderij. 

Lees meer . Opgeven via hier . Na aanmelding volgt een bevestiging. natuurlijkrotterdam@knnv.nl

 

https://rotterdam.knnv.nl/kennisbank/nieuwsbrieven/
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
https://rotterdam.knnv.nl/agenda/eindejaars-plantenjacht/
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
https://www.floron.nl/plantenjacht
https://rotterdam.knnv.nl/agenda/nieuwjaarswaneling
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
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26 januari 2023, 20 – 21.30u.: Tuinvogeltelling instructie, ism Natuurlijk Delfland  

Tijdens deze online workshop, via zoom, leer je hoe je kunt meewerken aan de Nationale Tuinvogeltelling. 

Welke vogels kun je in jouw tuin tegenkomen? Hoe herken je deze vogels? Wat kan je doen om je tuin 

vogelvriendelijker in te richten? Hoe meld je waargenomen vogels? Na aanmelding volgt een bevestiging 

en de link voor deze online bijeenkomst. Opgeven via .  natuurlijkrotterdam@knnv.nl

Winterkoninkje, Kralingse Plas. Foto: Esther

 
28 januari 2023, 10- 11:30u.: Vogels in de winter, Park Zestienhoven  

Startlocatie: VTV Blijdorp, Zestienhovensekade 555, 3043 KT Rotterdam   

Doorgewinterde vogelaar Wilco zet voor ons een vogeltellingroute uit, leert je hoe een verrekijker 

gebruikt, hoe je vogels observeert en beluistert. Alle ogen zijn welkom!  

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

GEWEEST 

Bomenspeurtocht & Boomverhalen Ommoordse Veld: 25 september & 1 oktober 

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

over bomen in dit gebied vergroten. Hiervoor maakte Edith de ‘Bomenspeurtocht Ommoordse Veld’ en de 

‘Boomverhalen uit het Ommoordse Veld’. Het verslag staat hier De publicatie bestaat uit: route en , 

opdrachten, antwoorden en ‘Boomverhalen uit het Ommoordse Veld’. De speurtocht in onze kennisbank 

.  hier

 

 

mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
:%20https:/rotterdam.knnv.nl/excursies/
https://rotterdam.knnv.nl/kennisbank/bomenspeurtocht-ommoordse-veld/


 

 

Nieuwsbrief 008 – KNNV Natuurlijk Rotterdam e.o. – 21 december 2022                                                                                               4 

 

Excursie Red de Rugstreeppad, Hoek van Holland, 30 september 

Afgelopen mei ontvingen we het verzoek van Staro BV. of wij dit jaar de rugstreeppadden wilden redden 

in het projectgebied Metro aan Zee in Hoek van Holland. Ruud heeft zich hiervoor opgegeven. We zijn 

eind september bij Ruud op bezoek geweest. Zie Sannetjes korte filmpje .  hier

 
Geert heeft tijdens het bezoek een groot aantal waarnemingen gedaan, die staan verderop bij 

waarnemingen. Sharida heeft in mei aldaar eveneens een zeer opvallend observatie vastgelegd, die  

staat hier nauwkeurig beschreven. 

 
Oogstfeest Ommoordse veld, 1 oktober 

Karin en Edith bemanden een boomkraam tijdens deze informatieve bijeenkomst, georganiseerd door 

werkgroep Ommoordse veld. De boomschijven, boomverhalen en modellen van insecten leverden veel 

bekijks en vragen op. Na afloop van het Oogstfeest werd de Bomenspeurtocht Ommoordse veld door 

bezoekers gebruikt voor een spannende wandeling. Lees het verslag .hier

 

 

https://rotterdam.knnv.nl/excursie-red-de-rugstreeppad/
https://rotterdam.knnv.nl/kennisbank/bomenspeurtocht-ommoordse-veld/
https://rotterdam.knnv.nl/excursies/
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Oude bomen met een verhaal, Westersingel, 26 november 

Onder leiding van Edith wandelden 10 (niet)leden langs enkele monumentale bomen in het centrum van 

Rotterdam. We startten bij de Lijnbaanplataan. In 1850 was de komst van dit exemplaar een grootse 

publieke gebeurtenis. Ook bezochten we de Breitenbachboom, de Vergeten boom en, waarschijnlijk, de 

oudste kornoelje in Rotterdam. Deze zeer informatieve wandeling hebben we gezellig afgesloten bij 

Heilige Boontjes. Lees het bijzondere relaas over de Lijnbaanboom .  hier

 
Lijnbaanplataan naast de poort van het voormalige Coolsingelziekenhuis 

 
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 het organisme snel 

vaststellen. Meld jouw waarnemingen zelf via www.waarneming.nl. Stuur daarna de waarnemingen naar 

Wat heb jij ondernomen? Dat lezen en horen we graag! Delen is weten.  natuurlijkrotterdam@knnv.nl 

 
Deze zeer zeldzame helmkoraalzwam is op 30 september door Geert waargenomen. Geerts verdere 

uitzonderlijke Hoek van Holland-waarnemingen van die dag vind je hier  .

  
Foto: Geert 

 

https://rotterdam.knnv.nl/lijnbaanboom/
https://rotterdam.knnv.nl/excursies
http://www.waarneming.nl/
https://waarneming.nl/users/8092/observations/?date_after=2022-11-28&date_before=2022-11-28&species_group=&rarity=&search=&advanced=on&species=&sex=&province=&life_stage=&activity=&method=
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TIPS 

 

Filmtip: Nederland onder water  

De internationaal prijzenwinnende film van Arthur de Bruin speelt bijna geheel onder water af.  

In de hoofdrol de aal, rivierrprik en modderkruiper! Je kunt de adembenemende film zien via NPO.

 

Leestip: Vergeten herdenkingsboom Eendrachtsplein 

Als herdenking aan de vele doden werd in 1948 een Taxus baccata aangeplant voor het politiebureau op 

het Eendrachtsplein. De venijnboom ontving door bemiddeling van Edith op 8 november 2022 eindelijk 

haar status ‘herdenkingsboom’. Lees hier het verhaal over deze gehavende boom.  

 

Foto: Stadsarchief Rotterdam (1977) 

 
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 

https://www.npostart.nl/nederland-onder-water/16-11-2022/AT_2161158
https://rotterdam.knnv.nl/herdenkingsboom-eendrachtsplein/
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl
mailto:natuurlijkrotterdam@knnv.nl

