Nieuwsbrief 3 van 2022; Bestuursleden
stellen zich voor en divers nieuws
Bestuursleden stellen zich voor
De komende nieuwsbrieven willen we jullie de oude en nieuwe bestuursleden even
introduceren. Wellicht ken je ze al, maar na deze introducties, nog wat beter. Deze nieuwsbrief
zijn Evita en Joke aan het woord:

Hallo allemaal, mijn naam is Evita van Stralendorff, ben 59
jaar en woon in Schiedam samen met mijn partner Andre en
onze 2 hondjes. Sinds 1 februari jl. ben ik als algemeen
bestuurslid toegetreden tot het bestuur van deze afdeling.
De afgelopen jaren ben ik vooral steun lid geweest-en hoewel
ik dat niet van plan was- werd mij tijdens de recente ALV
duidelijk dat het tijd was om actiever voor de verenging te
worden. Toen Joke Smeenk mij vroeg of ik niet in het bestuur
wilde zitten heb ik na een minuutje denken JA gezegd.
Ik heb een fulltime baan als Sr HR adviseur bij de Rijksoverheid, ben daarnaast taalcoach bij
het Digitaal huis dus het wordt een leuke uitdaging om dit allemaal te combineren. Ik heb in
ieder geval veel zin om deel uit te maken van het bestuur en hoop met mijn kennis en ervaring
een goede bijdrage te kunnen leveren.
Voor nu ga ik mij richten op het beheer van de website en op een nog te open Instagram
account. Over die laatste horen jullie later meer.

Joke Smeenk; Waar ontwikkelingen van bijvoorbeeld
huizenbouw, industrie, wegenbouw en recreatie belangrijk
lijken, komt de KNNV op voor de natuur. Dat vind ik erg
belangrijk. Vooral ook, omdat het altijd onderbouwd gebeurd.
Er zijn mensen lid die veel weten over planten en dieren.
Iedereen beleeft er veel plezier aan om het te onderzoeken.
Ook leuk is, dat kennis met elkaar wordt gedeeld. Dat vind ik
fijn. Ik wil meehelpen deze club in stand te houden en te laten
groeien.
Ik ben de penningmeester van Waterweg-Noord. Vroeger heb
ik biologieles gegeven en heb ik gewerkt bij natuureducatie.
Later ben ik mensen gaan fotograferen en ik schilder ze nu.

Help de padden!
De natuurvereniging KNNV afd. Waterweg Noord zoekt bewoners die willen helpen bij het
overzetten van padden in Schiedam-Noord. De overzetter bepaalt zelf wanneer hij of zij wil
lopen. Vraag nadere informatie aan via secretaris@waterweg-noord.knnv.nl of bel
bij Geert van Poelgeest 06 – 33 00 17 42.
Rond februari / maart ontwaken padden uit hun winterslaap en trekken zij tot half april naar hun
geboortesloot om eieren af te zetten.
In het groene gedeelte van Schiedam-Noord steken veel padden over de weg maar worden
hierbij helaas door het verkeer regelmatig overreden. Om verkeer te waarschuwen plaatst Irado
langs de bekende paddenroutes verkeersborden met een adviessnelheid van maximaal 30
kilometer per uur.

Bezwaar tegen de
bomenkap aan de
Kortebuurt in
Maassluis.
We hebben dus bezwaar
gemaakt, direct in oktober en
aangevuld in januari.
In eerste instantie werd vermeld
dat het om 66 te kappen bomen
ging. Op een tekening zagen we
echter 90 bomen aangemerkt als
"te verwijderen".
Het Hoogheemraadschap van
Delfland wil de kades verhogen en
daar dus een hele serie bomen
“verwijderen” en een heel mooi
stukje Maassluis om zeep helpen.
Wij, Natuurvereniging KNNV Waterweg-Noord, hebben overlegd met Delfland.
Het gaat het nog om 55 bomen met herplantplan. Omdat in een deel van die 55 bomen roeken
broeden hebben we ons bezwaar laten staan. Roeken én hun nesten zijn beschermd door de
wet.
Ook hebben we een plan gemaakt om de kades en de waterveiligheid in orde te maken, het
moet wel veilig blijven tenslotte.
10-2-2022 was de hoorzitting van de bezwarencommissie.
Het commentaar van Delfland op ons bezwaarschrift is "terzijde gelegd", dat betekend dat het
niet meetelt bij de beoordeling van de commissie.
Over drie weken, begin maart, volgt de uitspraak.
We hebben goede hoop op een positieve afloop al hebben we gezien dat het
Hoogheemraadschap samen optrekt met de provincie. Ze hebben diverse juristen op dit
bezwaar gezet.
Nog leuk om te melden. De roeken weer zijn terug! De eersten zijn begonnen met nestbouw. Ze
roekten heel vrolijk, een genot om te zien. Leuk als u zelf ook eens wil kijken. Sportlaan in
Maassluis én daar vlakbij Kortebuurt. Je ziet ze zo.

Met het vergroenen van
je tuin kun je een
bijdrage leveren in de
strijd tegen
klimaatverandering en
de natuur een zetje in
de rug geven.
Natuurlijke wil je je tuin
vergroenen op de
meest
natuurvriendelijke
manier. Team Klavertje
Vier wil je daarbij
helpen. Tijdens onze
minicursus
Natuurvriendelijk
Tuinieren leer je hoe je
je tuin kunt aanleggen
en onderhouden op een
manier die goed is voor
plant en dier. De cursus wordt gegeven door natuurvriendelijke hovenier Jeroen Hooijmeijer.
De cursus wordt gegeven op 6 en 13 april om 19.30 uur in de Heemtuin, Westwijk en op
zaterdagochtend 23 april in de tuin van Debby Sikking, Kethelweg 72
Een bijdrage in de kosten is vrijwillig.
Aanmelden kan via teamklavertjevier@gmail.com. Er is een maximum aantal deelnemers, dus
wacht niet te lang!

Basiscursus Natuur
ontdekken
Geniet jij ook altijd van
de natuur en wil je
meer daarover weten?
Of doe je al
vrijwilligerswerk op het
gebied van
natuurbelevingsactiviteiten, of wil je als natuur (groot-)ouder helpen bij natuuractiviteiten op de
basisschool en wil je jouw kennis uitbreiden?
Voor al deze mensen in het gebied rondom Schiedam, Vlaardingen en Maassluis organiseren
IVN en KNNV Waterweg-Noord de cursus ‘Natuur ontdekken’. In deze inspirerende cursus
ontdekken we samen hoe mooi de natuur in elkaar zit. Je hebt geen voorkennis nodig, wel
interesse en enthousiasme.
De cursus bestaat uit 5 les-avonden, wisselend op maandag en woensdag, en 2 excursies op
een zaterdagochtend. Iets voor jou? Doe mee en meld je aan bij Roy van Hutten, cursusleider:
royvanhutten@planet.nl.
Door de huidige RIVM richtlijnen is het aantal deelnemers beperkt tot 20 personen, reageer dus
snel.
Wanneer
De cursus vindt plaats op de volgende dagen:
16 maart, 21 maart, 9 april, 13 april, 25 april, 11 mei en 21 mei. Zie ook de afbeelding hierboven
voor de specifieke inhoud van de avonden/dagen.

Locatie en Kosten
· De lesavonden vinden plaats in Natuurcentrum De Boshoek, Bospad 3, 3121 CL Schiedam.
Goed bereikbaar met RET-tram 21 en 24 en bus 22 en 23, parkeergelegenheid aan bospad
(achter Bachplein).
· De kosten voor de cursus inclusief koffie, thee, cursusmaterialen en excursies bedragen € 55,per persoon.
Neem voor meer informatie contact op met Roy van Hutten: mobiel 06-22707365, of mail naar:
royvanhutten@planet.nl

Onze Facebook pagina

https://www.knnv.nl/afdeling-waterweg-noord

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u pr@waterweg-noord.knnv.nl toe aan uw adresboek.

