Publieksplatform Biodiversiteit Rotterdam
Activiteiten van deelnemende locatie
op 20, 21 en 22 Mei 2022

Locatie:
Trompenburg Tuinen & Arboretum
Honingerdijk 86, Rotterdam
Wat:
Wereld
Bijendag - Op
pad met de
imker

Info:

Tijdens deze rondleiding hoor
je alles over de honingbijen in
Trompenburg, over de
koningin en haar werkers,
neem je een kijkje in de
bijenkasten en ga je met de
imker wandelen door de tuin
om te zien waar de bijen hun
eigen voedsel en water halen.
Meet & greet Het voedselbos is een
met auteur
belangrijk en bijzonder bosMadelon
ecosysteem waar
Oostwoud en biodiversiteit voorop staat.
rondleiding
Madelon is auteur van
door
Uitgeverij KNNV. Coöperatie
Coöperatie
Ondergrond is de beheerder
Ondergrond in van voedselbos De Overtuin te
het
Trompenburg.
voedselbos
Kinderexcursi Kinderen kunne op pad met
e
Nienke en Janneke van Hortus
‘Stoepplantjes Botanicus Leiden. Samen ga je
zoeken’
op zoek naar wilde plantjes in

Wanneer:

Kosten:

Vrijdag 20 Mei.
Start om 11:30
uur en 14:00 uur.

€9,95 p.p.
excl.
reguliere
entree voor
Trompenbu
rg.

Zaterdag 21 Mei.
Start om 13:30
uur.

€9,95 p.p.
excl.
reguliere
entree voor
Trompenbu
rg.

Zondag 22 Mei.
Start om 11:00
uur en 13:00 uur.

Gratis maar
excl.
reguliere
entree voor

Info en
tickets:
Wereld
Bijendag - 20
Mei - Op pad
met de imker
Trompenburg

Biodiversiteit
sfestival - 21
Meimeet&greet
auteur
Madelon
Oostwoud
over het
voedselbos Trompenburg
Biodiversiteit
sfestival - 22
Mei (kinder)excur

Trompenburg en ga je dit
‘onkruid’ opnieuw waarderen!

Cursus ‘Hoe
maak ik mijn
tuin meer
biodivers?’

Themawandel
ing met
rondleider
‘Wat is (het
belang van)
biodiversiteit?
’

In deze cursus leer je van de
kweker hoe jij je tuin (of zelfs
balkon) meer divers kan
maken d.m.v. de juiste,
gevarieerde beplanting.
Vergroot hiermee het
leefgebied voor wilde dieren,
zoals insecten en vogels.
Tijdens een heerlijke
wandeling door Trompenburg
toont de gids jou welke
beplanting bijdraagt aan de
biodiversiteit in onze tuinen.
Je kijkt niet alleen naar flora,
maar ook de fauna, zoals
insecten en vogels.

Trompenbu
rg.

Zondag 22 Mei.
Start om 11:00 en
om 13:00 uur.

€9,95 p.p.
excl.
reguliere
entree voor
Trompenbu
rg.

Zondag 22 Mei.
Start om 14:00
uur.

€4,50 p.p.
excl.
reguliere
entree voor
Trompenbu
rg.

sie
'Stoepplantje
s zoeken' Trompenburg
Biodiversiteit
sfestival - 22
Mei - cursus
'Hoe maak ik
mijn tuin
meer
biodivers?' Trompenburg
Biodiversiteit
sfestival - 22
Mei themawandel
ing 'Wat is
(het belang
van)
biodiversiteit
?' Trompenburg

Locatie:
Het Natuurhistorisch
Westzeedijk 345, Rotterdam
Wat:
Lezing
‘Natuur
in de
stad’

Info:
Niels is een stadsecoloog en vertelt
graag over biodiversiteit in de
verstedelijkte omgeving. In deze
lezing hoor je alles over het belang
van biodiversiteit, waar en waarom
natuur in de stad aanwezig is, wat
hiervoor in de stad gedaan kan
worden en tot slot ook wat je als
burger kunt doen voor de natuur in
je eigen leefomgeving.

Wanneer:
Zondag 22
Mei. Start
om 14:00
uur.

Kosten:
Gratis
maar
reguliere
exclusief
reguliere
entree
voor het
museum

Info en tickets:
Nieuws |
Natuurhistorisch
Museum Rotterdam
(hetnatuurhistorisch.nl)

Locatie:
Botanische tuin Afrikaanderwijk
Afrikaanderplein 37A, Rotterdam
Welcome – Botanische Tuin Afrikaanderwijk – Parel van Zuid (btarotterdam.nl)
PROGRAMMA ‘DAG VAN DE BIODIVERSITEIT’
Zaterdag 21 mei
11.00 – 16.00 uur

Kabouterpad voor peuters onder begeleiding volwassene

11.30 – 12.45 uur

Wandeling stoepplanten met kinderen

13.00 – 14.30 uur

Insectenhotel maken

14.45 – 16.00 uur

Wandeling stoepplanten met kinderen

Continue

Kettingzaagartiest

Zondag 22 mei
12.00 – 13.00 uur

Bomenwandeling met Melitta

13.30 – 14.30 uur

Workshop Pimp je pot; kamerplanten en buitenplanten

14.30 – 15.30 uur

Bomenwandeling met Melitta

15.45 – 17.00 uur

Afsluiting met muziek

Continue

Kettingzaagartiest

Locatie:
Stichting Natuurstad Rotterdam
Locaties kinderboerderijen:
Kinderboerderijen | Natuurstad

Wat:
Wereld
Bijendag
‘De Kraai’

Info:
Op 20 mei is het
Wereldbijendag. Op De Kraal
leer je alles over de bij, van
15.00 – 16.00 uur.
Wil je meer weten over bijen?
Kom dan kijken bij de bijenstal
op kinderboerderij De Kraal in
het Kralingse Bos. De imker is
aanwezig om al jouw vragen te
beantwoorden. Uiteraard mag
je ook de verse honing proeven.
Een potje honing kopen is ook
mogelijk.

Wanneer:
Vrijdag 20 Mei
van 15:00 tot
16:00 uur

Kosten:
Het
evenement
is gratis en
voor
iedereen jong en
oud - die
interesse
heeft in
bijen

Info en tickets:
De Kraal
Langepad 60
3062
CJ Rotterdam

Schapen
scheren
op De
Blije Wei

Op 22 mei gaat de wollenjas uit
van onze schapen op de Blijde
Wei, van 11:00 – 16:00 uur
worden onze schapen
geschoren en zijn er van alle
activiteiten, kraampjes,
speurtocht en dingen te
ontdekken op de
Kinderboerderij.

Zondag 22 Mei
van 11:00 tot
16:00 uur

Gratis

De Blijde Wei
Bergse Linker
Rottekade 435
3069
LV Rotterdam

Inloopspr
eekuur
Biodiversi
teit

Wil jij helpen Rotterdam
groener te maken en te werken
aan de biodiversiteit in de stad?
Maar weet je nog niet hoe of
waar te beginnen? Vragen over
tuinieren? Kom naar het
inloopvragenuur bij één van
onze tuinen. Wij helpen je een
tuin met mooie bloemen en
planten aan te leggen!

Data:
17 mei Geelkruid
Geelkruid 6
3068 SP Rotterdam

Gratis

Wil jij
langskomen?
Stuur een mail
naar
makkelijkestads
tuin@natuursta
d.nl dan
reserveren wij
tijd voor jou en
jouw vragen.

19 mei Vreelust
Vreelustweg 10
3028 HX Rotterdam
24 mei Pietersdijk
Pietersdijk 29
3079 TD Rotterdam
27 mei De Enk
Enk 182
3075 VC Rotterdam
Van 17.00 - 19.00 uur.

