Vereniging De Carnisse Grienden

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het coronajaar, het jaar dat de wereld in de greep
was van het virus Covid-19. Dat had grote gevolgen voor ons allen persoonlijk en ook voor de
vereniging. Vergaderingen konden niet langer fysiek plaatsvinden, maar via Skype of Zoom. Activiteiten konden nauwelijks plaatsvinden. Toch hebben we niet stilgezeten.
Algemene Ledenvergadering
De ALV van de vereniging, gepland voor 16 april 2020 kan helaas geen doorgang vinden. Omdat
er over een vijftal punten toch besluiten genomen moesten worden hebben we besloten een
schriftelijke raadpleging onder de leden te houden. Alle voorstellen zijn geaccepteerd.
Leden
Het jaar begon met 560 leden. Op 31 december van datzelfde jaar stonden 539 leden ingeschreven. Deze lichte terugval is te verklaren uit het totaal ontbreken van (wervings-) activiteiten in dit
coronajaar.
Dankzij de overredingskracht van Frans Somers hebben 274 leden zich bereid verklaard ons blad
“Rond Griend & Polder” digitaal te gaan lezen. Dit genereert op jaarbasis een groot bedrag aan
kostenreductie!
Vergaderingen
Er waren dit jaar vijf bestuursvergaderingen; een deel fysiek bij de voorzitter, Leo Heezen, thuis.
De laatste vergaderingen digitaal via Skype. Vergaderdata: 4 februari; 19 mei; 16 juni; 8 september en 24 november.
De Kopstoof
Het gebouwtje “De Kopstoof” staat op het terrein van de haven van Rhoon. Lange tijd was het
o.m. in gebruik als onderkomen voor de griendwerkers van aannemers van Staatsbosbeheer. Het
wordt daarvoor nu niet meer of nauwelijks gebruikt. Het is voor onze vereniging een ideaal gebouw voor opslag van het archief en als startpunt voor excursies en voor het houden van workshops.
In 2020 hebben we verschillende keren overleg gehad met SBB/NRIJ. Vrijwel alle overleg is digitaal geweest en het belangrijkste onderwerp was de huur van de Kopstoof. Ook de gemeente is
daarbij betrokken geweest en heeft een positieve rol gespeeld bij de onderhandelingen. In het
eerste kwartaal van 2021 zullen we deze onderhandelingen kunnen afsluiten met een concept
huurcontract voor 2 jaar met een jaarlijkse verlenging. De kosten van het gebruik worden naar
verwachting gedekt door onze vrijwilligersactiviteiten in het gebied.
Buijtenland van Rhoon
In 2020 zijn er zes ledenvergaderingen geweest. Door de corona-maatregelen was een fysieke
bijeenkomst niet altijd mogelijk. In dat geval werd er digitaal vergaderd. De voortgang met betrekking tot de implementatie van het streefbeeld loopt op schema. De ontwikkeling van de flora en
fauna gaat ook voorspoedig. Veel van de streefsoorten zijn al gesignaleerd in het gebied.
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De vereniging is ook intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Faunaconvenant.
In dit convenant zijn de Wildbeheereenheid, de agrariërs en de natuurpartijen overeengekomen
welke diersoorten en onder welke voorwaarden deze kunnen worden bejaagd.
Sanering Rhoonse stort
De zgn. Rhoonse Stort bevat veel gevaarlijke afvalproducten die met een beschermlaag werden
afgesloten van de omgeving. Die beschermlaag was versleten. Voor het maken van de afdeklaag
van de Rhoonse stort is veel grond uit de Zegenpolder weggegraven. Ook zijn er brede watergangen met schuine oevers gemaakt.
De eerste fase van de sanering van de stort is afgerond. Voor de herinrichting van het gebied is
op initiatief van onze vereniging een herinrichtingsplan gemaakt. Dat plan is in 2019 al overhandigd aan de wethouder. Midden 2020 hebben we overleg gehad met de wethouder over de voortgang van de herinrichting. Ondanks beloften moeten we nu nog steeds constateren dat er geen
begin is gemaakt met de herinrichting.
Activiteiten
Tot half maart hebben we een aantal activiteiten kunnen realiseren. Daarna was dat door de coronacrisis een half jaar niet mogelijk.
De aftrap voor het nieuwe jaar was de traditionele nieuwjaarsreceptie voor de leden op het schip
de Fram op 4 januari. Zoals elk jaar werd deze bijeenkomst druk bezocht.
Daarna volgden:
•
•
•

Natuurhistorisch Museum op 7 februari
Eiland van Brienenoord op 4 maart
Schoonmaak van de grienden op 7 maart

Voor 18 en 21 maart stonden de boomplantdagen gepland. Doel was om samen met vrijwilligers
uit de omgeving 1000 wilgen te planten op de hoek van de Schenkeldijk en de Essendijk. Ook de
aanplant van 150 struiken in de Zegenpolder stond op de planning.
Hoewel de vereniging de animo om mee te helpen bijzonder waardeerde, werd uit voorzorg voor
vrijwilligers en belangstellend publiek deze activiteit afgelast.
Op 15 april zou de gidsencursus starten o.l.v. het Zuid-Hollands Landschap. Ook deze cursus
moest worden afgelast.
Toen door een tijdelijke versoepeling van de maatregelen weer iets meer mogelijk was, zijn we
daarop ingesprongen en is een excursie met een geringer aantal deelnemers georganiseerd naar
het eiland Tiengemeten op 17 september.
Op 10 oktober leidde Niels Godijn ons door de gerenoveerde Zegenpolder voor een vogelexcursie.
Voor alle excursies was erg veel belangstelling. Zoveel zelfs dat we na elke aankondiging van een
activiteit veel leden die zich hadden aangemeld moesten teleurstellen. Met het grote aantal leden
en het relatief kleine aantal mensen dat per excursie kan deelnemen, meestal 15, is dat niet verwonderlijk.
De paddenstoelenexcursie die gepland stond voor 7 november was al in kannen en kruiken toen
aanscherping van de maatregelen bekend werd. Hetzelfde geldt voor de creatieve workshop van
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19 november en de wegens grote belangstelling ingelaste herhaling van de vogelwandeling in de
Zegenpolder eind november. De nieuwe maatregelen strooiden opnieuw roet in het eten.
Polderboekje
In 2017 gaf de vereniging een boekje uit getiteld “Flora & Fauna in de Rhoonse en Carnisse
Grienden en Klein Profijt”. Nu wil ze het succes evenaren door t.g.v. het gouden jubileum in 2022
een boekje over de Polder te produceren. Niels Godijn heeft een opzet gemaakt. Veel schrijvers
zijn aan het werk gezet.
DCG-jacks
Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Dankzij de inzet en het ontwerp van Etienne van
Noordenne werden verenigingsjacks vervaardigd. Eind december waren ze gereed. Met deze
jacks zijn bestuursleden herkenbaar als horend bij DCG. Dit is van groot belang bij evenementen
als Polderdagen, Landbouwdagen. Zo zijn we als vereniging zichtbaar.
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