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Voorwoord
De pandemie is nog steeds niet over, al zien we wel licht aan het einde van de tunnel.
We zijn daarom voorzichtig gestart met het opzetten van activiteiten, die kunnen worden
gedaan zodra de ruimte er voor is. De jaarlijkse schoonmaak is verplaatst naar november
dit jaar en ook de cursus natuurgids zal waarschijnlijk in september worden gestart.
Hopelijk kunnen we dit lijstje snel uitbreiden, want na de lange periode van beperkingen
willen we graag weer laten zien wat we als vereniging te bieden hebben.
De ALV kan helaas door de beperkingen voor de tweede keer op rij geen doorgang
vinden. We hebben besloten om een digitale bijeenkomst te houden met alle leden om
het beleid van het afgelopen jaar toe te lichten en de plannen voor de komende jaren te
bespreken.
Er zijn gelukkig zaken die wel gewoon doorgaan. Zo heeft de gemeente Albrandswaard een concept
omgevingsvisie opgesteld. Dit is elke gemeente verplicht te doen om voor de middellange termijn duidelijk te
krijgen hoe om te gaan met bijvoorbeeld gewenste woningbouw. Hoewel de raad de visie niet heeft overgenomen,
zijn we toch geschrokken van wat er allemaal in wordt genoemd. Zo wordt in de visie bos Valkenstijn opgeofferd
aan woningbouw. Dit bos dat is aangelegd als groene buffer tussen industrie en bebouwing gaat dan zomaar
verloren. Compensatie voor dit groen is ook niet zomaar te verwachten, want een al drie jaar durende plicht om
te compenseren voor de kap op de Rhoonse stort is ook nog steeds niet gerealiseerd. Verder worden er
verschillende polders genoemd als mogelijke locatie voor het bouwen van woningen. Je vraagt je af waar we mee
bezig zijn. De enige cultuurhistorische plek ten zuiden van Rotterdam dreigt hiermee te worden opgeofferd aan
woningbouw. We mogen ons gelukkig prijzen met het feit dat het Buijtenland van Rhoon is aangewezen als
compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Hierdoor heeft dit gebied een zekere “beschermde”
status en zijn er geen plannen in de omgevingsvisie opgenomen om ook hier woningbouw te realiseren.
Afgelopen half jaar zijn twee voormalige voorzitters, die bij de totstandkoming van de vereniging waren betrokken,
overleden. Verderop in deze uitgave vindt u hier een uitgebreide in memoriam van beiden.
Per 1 mei zal ik de functie “natuur” in het bestuur van de Gebiedscoöperatie overnemen. Dit was al afgesproken
tijdens de oprichting van de Coöperatie. Hiermee bestaat het bestuur van de coöperatie, uitgezonderd de
voorzitter, uit lokale vertegenwoordigers die het gebied en de omgeving zeer goed kennen.
Volgend jaar bestaat de vereniging 50 jaar. We zullen hier uiteraard bij stilstaan. Daarover zullen we jullie later
informeren. We zullen een jubileumcommissie opzetten om alles voor te bereiden. Heb je zin om hieraan bij te
dragen ben je van harte welkom. Laat het even weten.
Leo Heezen

Vrijwilligers gezocht
Nu het huurcontract is getekend en we gebruik kunnen maken van de Kopstoof zijn er ook werkzaamheden in en
rond het gebouw, die door de vereniging moeten worden uitgevoerd. Zo moet het gebouw regelmatig worden
schoongemaakt. Klein onderhoud zal ook door de vereniging moeten worden gedaan. De buitenruimte moet
onkruidvrij blijven en de heggen rondom het terrein worden geknipt. Verder zijn er wat snoeiwerkzaamheden die
moeten worden gedaan. Voor al deze werkzaamheden zoeken we vrijwilligers. Een kleine vergoeding voor
vrijwilligerswerk, binnen de daarvoor gestelde wettelijke eisen, behoort tot de mogelijkheden.
Als je interesse hebt in één van deze werkzaamheden neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar
secretariaat@carnissegrienden.nl .
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Cursus natuurgids
Voordat de Corona crisis uitbrak, zijn we samen met Zuid-Hollands Landschap en enkele andere
natuurverenigingen gestart met het opzetten van een cursus natuurgids. Het idee erachter is mensen meer
bekendheid te maken met de specifieke natuur op het eiland IJsselmonde en achtergrond te geven over het
ontstaan ervan. Eenmaal opgeleid kunnen de gidsen mogelijk ingezet worden bij door de vereniging
georganiseerde excursies. Echter door de Corona pandemie kon de eerder geplande cursus geen doorgang
vinden. De verwachting is, dat de mogelijkheden na de zomer weer beter zijn, en dat de cursus waarschijnlijk
begin september zal starten en doorlopen tot midden oktober. In totaal zullen er zes bijeenkomsten zijn, drie op
woensdagavond en drie op zaterdagochtend. Details daarvan worden later bekend gemaakt.
De cursus is specifiek ontwikkeld voor het gebied IJsselmonde en betreft onder andere zoetwatergetijde natuur,
flora en fauna in polder en grienden, achtergrondinformatie over polders en grienden etc. Meer informatie is te
vinden op www.zhl.nl/gidsencursus . Aan de cursus zijn geen kosten verbonden en iedereen kan eraan meedoen.
Er heeft zich vorig jaar al een aantal mensen opgegeven voor de cursus. Maar er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Mocht je interesse hebben stuur dan een mail naar secretariaat@carnissegrienden.nl

Nationale tuinvogeltelling 2021
Ieder jaar doe ik mee met de nationale tuinvogeltelling en ieder jaar valt het me op dat er zo
weinig verschillende soorten vogels meer in mijn tuin komen. En als ze zich wel melden, dan
komen ze, ondanks mijn goede zorgen, in mindere getalen. Zo heb ik al jaren geen mussen
meer gezien. Zo jammer! Wel waren er in de koude periode in februari ineens 3 spreeuwen
op bezoek die zich tegoed deden aan de bessen, appelstukjes, zaden en havermout die ik elke
morgen en avond in het voederhuisje legde. Prachtvogels zijn het met hun schitterend glanzend
verenkleed en hun imiterende gezang.
Ook de reiger die op de kikkers in de vijver afkomt, had wat anders te doen tijdens de vogeltelling. Helaas, omdat
ze er niet waren tijdens de telling, staan ze niet op onderstaand lijstje dat een vergelijking is van mijn telling van
2010 en 2021:
Soorten:
Ekster
Gaai
Grote bonte specht
Heggenmus
Houtduif
Huismus
Kauw
Koolmees
Lijster
Merel
Pimpelmees
Roodborst
Spreeuw
Staartmees
Turkse tortel
Vink
Winterkoning
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2
1
1
2
1
2
3
3
7
3
1
4
4
2
2
1

2021
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
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Landelijk gezien wordt de telling steeds populairder met 198.179 deelnemers en 2.759.139 getelde vogels in 2021.
De huismussen zijn in Nederland ver in de meerderheid:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Huismus
Koolmees
Pimpelmees
Merel
Vink
Kauw
Roodborst
Ekster
Houtduif
Turkse tortel

514.993
357.326
234.028
230.781
181.794
161.701
127.564
117.951
117.336
114.784

Een pleister op de wonde is het ochtendgezang dat al vroeg in het jaar van de zanglijster te horen is. Om zo
wakker te worden terwijl de A15 nog niet zo raast, is voor mij een cadeautje.
ELMA

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.
Om dat 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 en Etienne van Noordenne hebben 274 leden zich bereid verklaard ons blad
“Rond Griend & Polder” digitaal te gaan lezen. Dit genereert op jaarbasis een substantiële kostenreductie en is
goed voor het milieu!
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.
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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.
De vereniging is ook intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Faunaconvenant. In dit convenant
zijn de Wildbeheereenheid,
Sanering Rhoonse stort
De zogenaamde 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 natuurvriendelijke 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 niet
meer 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 onder leiding van 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 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 in het kader van 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.
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DCG-jassen
Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Dankzij de inzet en het ontwerp van Etienne van Noordenne werden
verenigingsjassen vervaardigd. Eind december waren ze gereed. Met deze jacks zijn bestuursleden goed
zichtbaar en herkenbaar bij evenementen als Polderdagen, Landbouwdagen en dergelijke.
Aad de Ruiter

Zwerfvuil rapen
De mens heeft, voor zover nu bekend is, maar één planeet waarop zij kan leven. Daar moeten we dus zuinig op
zijn en daar moeten we als het kan allemaal een steentje aan bijdragen. Dat kan op verschillende manieren. Eén
daarvan is door ervoor te zorgen dat er minder zwerfafval in het milieu terecht komt en daarvoor hebben de BARgemeenten nu een (deel)oplossing. Inwoners uit de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
kunnen gratis materialen verkrijgen om zwerfafval op te ruimen. Met deze materialen kunt je zelf, met de buren
of met de vereniging je buurt schoonhouden. Voor meer informatie ga naar:
www.onzetoekomstisduurzaam.nl/zwerfafvalmateriaal.

Verenigingsjack
Al enige tijd bestond de wens om ons als vereniging beter en
zichtbaarder te presenteren bij allerlei verenigingsactiviteiten en
wanneer we deelnemen aan publieksevenementen zoals
bijvoorbeeld de Polderdagen en Landbouwdagen. Nu is het
eindelijk zover dat we met trots ons verenigingsjack kunnen laten
zien met ons nieuwe logo op voor- en achterzijde.
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Waarnemingen in griend en polder

Op vrijdag 12 februari wandelden Ineke van Bremen en haar
man langs het Riederpad in Carnisselande. Vlak voor de
Voordijk, richting Korte Koedoodsedijk, botst het water langs
het pad tegen een houten dammetje met een watervalletje.
Vanaf de houten rand vloog een ijsvogel omhoog en weg.
Zijn turkoois-groene vederdek schitterde in de zon.

Even later zagen ze in een struik vlakbij, ongeveer zes
puttertjes pikkend aan wilgenstaartjes. Toen ze terugliepen
naar de dam, zat daar tot hun grote vreugde opnieuw een
ijsvogel. Of ze nu een of twee ijsvogels hebben gezien blijft
onduidelijk.

IJsvogel met ijs!, Foto: Ineke van Bremen

Op zondagochtend 21 maart zag Ronald de Groot
onderstaande bever in het Blessen Johannapolder.
“Waanzinnig om zoiets te zien en zo dicht bij huis”
was het commentaar van Ronald.
Heeft u ook een bijzondere waarneming gedaan in
onze prachtige grienden en polders, stuur dan even
een berichtje eventueel met foto naar:
redactie@carnissegrienden.nl

Foto: Ronald de Groot
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Algemene Ledenvergadering 2021
Datum : 11 mei 2021 – 19.30 uur
Locatie : online via Zoom
Agenda van de Algemene Ledenvergadering:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Welkom door Leo Heezen, voorzitter.
Jaarverslag 2020. Zie deze uitgave van Rond Griend & Polder.
Verslag van de kascommissie.
Benoeming van de nieuwe kascommissie (de heren H. van der Linden en S.den Toom).
Rekening en verantwoording van de penningmeester aan de hand van het inancieel overzicht 2020 en ook de
begroting van 2021.
Toelichting huurcontract De Kopstoof door de voorzitter.
Bestuursverkiezing/wisseling:
• Penningmeester Frans Somers is aftredend en herkiesbaar.
• Algemeen bestuurslid Elma Schreuders is aftredend en niet herkiesbaar.
Andere kandidaten kunnen voorgedragen worden door leden van de vereniging. Volgens de statuten moet
een voordracht ondersteund worden door tenminste 10 leden en uiterlijk één uur voor aanvang van de
vergadering aan het bestuur worden gedaan. Bij meerdere kandidaten wordt tijdens de vergadering hoofdelijk
gestemd.
Rondvraag.
Sluiting.

De ALV zal digitaal gehouden worden. U ontvangt per mail de link om in te loggen. Om de vergadering zo goed
mogelijk te kunnen beheersen, moet u bij vragen of opmerkingen de “chatfunctie” gebruiken. Ook kan via mail
naar secretariaat@carnissegrienden.nl gereageerd worden. Het bestuur zal daarop antwoorden.

Huurcontract getekend voor de Kopstoof
De Kopstoof, een houten gebouwtje net
buiten de ingang van de Rhoonse
jachthaven en grienden werd in het
verleden gebruikt door griendwerkers,
maar
door
uitbesteding
van
die
werkzaamheden wordt het gebouw bijna
niet meer gebruikt. Voor onze vereniging is
het gebouw interessant als opslagruimte
en ook als verenigingsgebouw voor het
organiseren van allerlei activiteiten.
Daarom zijn we in gesprek gegaan met de
eigenaar, het NRIJ, en Staats Bosbeheer
(SBB) om het gebouw te huren. Na een
toch wel langdurig onderhandelingsproces
hebben we eindelijk het huurcontract voor
de Kopstoof kunnen tekenen.

De Kopstoof in volle glorie
In eerste instantie loopt het contract tot eind 2023 en daarna zal het jaarlijks stilzwijgend worden verlengd, tenzij
één van de partijen het contract opzegt. De huur van het gebouw, inclusief energiekosten en belastingen is
bescheiden. Afgesproken is dat we die “in natura” kunnen voldoen, zo dat we vrijwel kostenneutraal over het
RG&P mei 2021, 72e nummer
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gebouw kunnen beschikken. Waar je bij “in natura” aan moet denken is de grote schoonmaak van de grienden,
wat kleine onderhoudswerkzaamheden, het verzorgen van excursies, simpel snoeiwerk etc. Elk jaar zal samen
met SBB worden bepaald of we voldoende hebben gecompenseerd.
We kunnen het gebouw voor allerlei activiteiten gebruiken. Allereerst kunnen we ons archief hier onderbrengen
en ook de gereedschappen en attributen die we gedurende het bestaan van de vereniging hebben verzameld.
Waar we voor de toekomst aan denken is het gebouw te gebruiken als uitvalsbasis voor excursies en schoonmaak,
cursussen, workshops, periodieke openstelling in het weekend om bezoekers te kunnen informeren etc. We hopen
jullie spoedig te mogen verwelkomen in ons eerste onderkomen.

Financieel jaaroverzicht 2020
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De Carnisse Grienden - Financieel overzicht 2020 - Toelichting
DCG is in 2020 enigszins teruggegaan in het aantal leden. De voornaamste oorzaak is het
feit dat er geen ledenwervingsactiviteiten gedaan konden worden vanwege het Coronavirus.
Financieel gezien is het een goed jaar geweest. Er is minder geld uitgegeven aan allerlei
zaken vanwege de pandemie en er zijn een aantal besparingen gerealiseerd.
De grootste kostenposten betreffen het drukken van het verenigingsblad “Rond Griend &
Polder” (RG&P) en de portokosten voor het verzenden. Deze kosten stegen al jaren
substantieel; in 2020 is er een kentering gekomen. De leden zijn actief benaderd om
(uiteraard vrijblijvend) te kiezen voor de digitale versie; deze actie was succesvol. Eind 2020 heeft ongeveer de
helft van de leden gekozen voor de digitale versie van RG&P.
In 2020 is gestart met het versturen van de contributie-facturen via e-mail in plaats van een acceptgirokaart. De
verwerking van acceptgirokaarten is namelijk aanmerkelijk duurder dan de verwerking van digitale betalingen.
Eind 2020 hadden wij van ± 25 leden nog geen e-mailadres. Deze leden hebben de factuur via de post ontvangen.
•
•

•

•

•
•
•

Het financieel resultaat in 2020 en 2021 werd/wordt beïnvloed door de volgende factoren:
In 2020 is er minder dan begroot uitgegeven aan activiteiten (zoals excursies en workshops) vanwege de
Corona perikelen. Voor 2021 wordt verwacht dat in de 2e helft van het jaar de activiteiten weer op gang zullen
komen;
De productiekosten en de portokosten van RG&P waren in 2020 lager dan begroot dankzij de succesvolle
oproep aan de leden om over te schakelen naar de digitale versie van RG&P. In 2021 wordt geen verdere
daling verwacht;
Voor de inrichting van de Kopstoof zijn in 2020 tafels en stoelen aangekocht. In 2021 zullen er nog andere
goederen worden aangekocht. In de komende jaren zullen er daarnaast nog uitgaven gedaan worden zoals:
gebruik, huur, onderhoud, schoonmaken en verzekeringen. Zie hiervoor de rapportage van de voorzitter;
De bestuurskosten waren in 2020 minder dan begroot vanwege lagere bankkosten;
In 2020 zijn er jassen met verenigingslogo aangeschaft om naar buiten toe als vereniging zichtbaarder te zijn;
Voor 2020 was er een bedrag gereserveerd onder de noemer “Project Griend en Polder” voor het eventueel
plaatsen van bankjes op de Zegenpoldersedijk als de sanering van de “Rhoonse Stort” is voltooid. Dit bedrag
wordt naar 2021 doorgeschoven;
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In 2020 was er ook een bedrag gereserveerd voor het planten van wilgen aan de Schenkeldijk. Het geld is
niet uitgegeven, omdat de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon de aankoop van de bomen heeft betaald.
Het gebudgetteerde bedrag blijft gehandhaafd voor nog nader te bepalen activiteiten;
In 2021 wordt er ook een bedrag gereserveerd voor het 50-jarig jubileum in 2022.

Van de aankoop van computerapparatuur, drukwerk, etiketten, kantoorbenodigdheden, meubilair, papier,
postzegels, presentatiemateriaal, etc. wordt geen voorraadadministratie bijgehouden. De kosten daarvan zijn in
2020 of in voorgaande jaren al direct in het resultaat opgenomen.
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Harry van der Linden en Simon den Toom, hebben de financiële
administratie 2020 zowel in papieren als in digitale vorm ter beschikking gehad, deze gecontroleerd en in orde
bevonden.
Met instemming van de kascontrolecommissie is de jaarrekening 2020 opgenomen in deze RG&P. De
kascontrolecommissie heeft de financiële verslaglegging goedgekeurd en adviseert de leden het bestuur decharge
te verlenen. De formele dechargeverlening door de leden zal dit jaar op de digitale ALV van 11 mei 2021
plaatsvinden. Als u bezwaar hebt tegen de decharge laat dit dan voor 9 mei 2021 schriftelijk weten aan het bestuur
via secretariaat@carnissegrienden.nl. Als er geen bezwaren worden ontvangen, gaat DCG ervan uit dat u akkoord
gaat met het voorstel van de kascontrolecommissie. Dit geldt eveneens voor de Begroting van 2021.

In memoriam de heer Huibert Noorlander
Frans Somers

In memoriam de heer Huibert Noorlander
Ons bereikte het droeve bericht dat de heer H. Noorlander op 12 februari van dit jaar op bijna 91-jarige leeftijd is
overleden.
In het archief van onze vereniging wordt in de notulen van 28 oktober 1971, tijdens de eerste officiële vergadering
van het Actie Comité “Redt de Carnisse Grienden”, de heer Noorlander genoemd als lid. Deze vergadering werd
belegd naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van 25 oktober 1971 te Rhoon waarin het
bestemmingsplan van de Carnisse grienden werd besproken.
Het Actie Comité, bestaande uit de heren J.P. Bastemeyer (Jan), J. van Gent (Jan), P. Groenenboom (Piet), C.
Joosse (Cees), A. Knook, H. Noorlander (Huibert) en mevrouw N. Tinhout (Netty), was gealarmeerd door de
plannen om de Carnisse grienden op te spuiten om het gebied vervolgens aan het R.O.M., voorloper van het
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ), te verkopen, dat er een recreatiegebied van wilde maken. Tegen
deze plannen tekende de actiegroep bezwaar aan.
Er werd op die 28ste oktober besloten om voorlopig de comitévorm aan te houden met het oog op de urgentie van
de te verrichten werkzaamheden. Om tot een goede taakverdeling te komen, kreeg de heer Noorlander de taak
van voorzitter toebedeeld.
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Vanuit deze actiegroep werd de basis gelegd van onze
“Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming
voor Midden-IJsselmond en Oude Maas: “De Carnisse
Grienden”.
Tijdens zijn voorzitterschap heeft de heer Noorlander zich
met grote ijver ingezet om juist het gebied van de
Carnisse grienden te behouden. Zo zijn onder zijn
voorzitterschap
rapporten geschreven met betrekking
tot de landschappelijke en de (toen al) recreatieve
waarden van de grienden, werden enquêtes gehouden
onder recreanten die het gebied bezochten en werden
rapporten gemaakt over de biologische betekenis van de
Carnisse grienden.
Ook werden contacten gelegd met Ruimtelijke Ordening
en Verkeer en Welzijn, werd het Hoekschewaardse Alarm
benaderd, werd juridisch feitenmateriaal verkregen, werd
de pachtwet nagetrokken en werden authentieke stukken
aangevraagd inzake kadastrale ligging, maaiveldhoogte
en waterstanden betreffende de Carnisse grienden en
Klein Profijt. Bij het ministerie van C.R.M. werd
geïnformeerd naar de mogelijkheid het gebied door hen
aan te laten kopen, zodat zij er vervolgens een
natuurmonument van zouden kunnen maken.
Uiteindelijk
werd
onder
zijn
supervisie
een
oprichtingsdatum bepaald: 7 maart 1972. Mede hiermee
heeft de heer Noorlander zijn stempel op de geschiedenis
van de vereniging gedrukt.

Op 24 maart 1972 heeft de heer Bert Noorlander besloten zich, tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering
van de nieuwe vereniging, niet meer verkiesbaar te stellen als bestuurslid en draagt hij het voorzitterschap over
op mevrouw Elizabeth van Hagen – Portheine (zie memoriam verder in dit blad.
Het bestuur condoleert oprecht zijn echtgenote Els en zijn familie en wenst hen heel veel sterkte en troost toe om
dit grote verlies te dragen.

Activiteiten
Zoals te verwachten, is er over activiteiten op de korte termijn helaas nog geen nieuws te melden. De hoeveelheid
ideeën voor excursies groeit, maar wanneer deze werkelijkheid kunnen worden……. Zolang we niet weten
wanneer er in groepsverband iets kan worden georganiseerd zit er niets anders op dan geduld te hebben.
In februari is in de streekbladen onder de aandacht gebracht dat de schoonmaak van de grienden niet zou
doorgaan. Voorlopig gaan we ervan uit dat dit jaarlijkse evenement komend najaar op zaterdag 6 november op
een verantwoorde en veilige manier doorgang kan vinden.
Bij het plannen van een nieuwe datum diende rekening te worden gehouden met het broedseizoen en gunstig
getij van de rivier. Ook is het van belang dat het opruimwerk niet belemmerd wordt door te dichte begroeiing wat
in de zomer het geval zou zijn.
Onze actie zal dit keer samenvallen met de jaarlijkse, landelijke actie “Natuurwerkdag” van de Provinciale
Landschappen in ons land. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
Connie
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In memoriam Liesbeth Portheine
Op 17 november 2020 is Liesbeth Portheine op 82-jarige leeftijd overleden. Ze was een van de oprichters van de
Vereniging Rhoonse Grienden. Op haar site natuurrhoon.nl staat het volgende gedicht:
Polderland
Ik loop door ’t polderland
onder den hellen regen;
oneindig is het land,
oneindig zijn de wegen,
die naar de kimmen gaan;
in lage hemelstreken
heerscht tusschen zwarte kreken
het mistig licht der maan.
o, dertigstromenland,
het volk dat u bewoont
versombert in krakeelen
die geld en God verdeelen,
purper en doornenkroon.
oneindig is het land,
oneindig zijn de wegen
die naar de kimmen gaan;
ik loop de morgen tegen
in ’t mistig licht der maan.
H. Marsman
Zo zien we Liesbeth lopen in de polder. In ’t mistig licht der maan is het moeilijk om scherp te zien, maar Liesbeth
wist waar ze naartoe wilde in de morgen. Door haar principiële manier van aanpakken wist ze veel te bereiken.
Liesbeth was altijd bezig met en voor de natuur. Ze was al te horen in Weer en Wind, de voorloper van Vroege
Vogels. In deze tijd, waarin een ongekend aantal soorten uitsterft, heeft ze persoonlijk bijgedragen aan de
bescherming van de lammergier en daarmee van een heel ecosysteem. Een nalatenschap om trots op te zijn.
Het is fijn dat ze nog bij leven door de Vogelbescherming Nederland is geëerd met de Gouden Lepelaar. Maar
ook dichterbij huis deed ze wat ze kon voor de natuur. In het belang van die natuur ging Liesbeth alles aan. Als
het kon, deed ze het samen met anderen. Soms liep ze liever alleen.
Liesbeth heeft veel betekend voor het natuurbehoud in Rhoon. Begin zeventiger jaren was ze betrokken bij het
ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden die het opspuiten van de grienden met vervuild havenslib
voorkwam. Ze was ook vanaf het begin betrokken bij de vereniging Albrandswaards Landschap. Maar “Het volk
dat u bewoont, versombert in krakelen”. Krakelen waren er in overvloed, niet iedereen liet het belang van de natuur
voor alles gaan. Uiteindelijk zette Liesbeth haar werk voort op haar site NatuurRhoon.nl. Ondertussen nam ze de
organisatie over van natuurlessen voor Rhoonse basisscholen van stichting ARK en gaf die later door aan de
Natuurvereniging IJsselmonde. Rhoonse kinderen hebben hierdoor veel opgestoken van de natuur vlakbij.
Dat gold ook voor mij. Met Liesbeth was ik altijd buiten en daar ging het nooit om zomaar een bos of een veld:
met Liesbeth ging het van sperwernest naar oranjetipjes naar de beste plek om bramen te plukken. Maar ze liet
me ook zien hoe de insecten verdwijnen. Boven bloeiende velden is het onthutsend stil. Wat er wel in het zicht
kwam, gaf ze door aan waarnemingen.nl. Ze deed wat het beste was, ook al was het klein.
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”ik loop de morgen tegen in ’t mistig licht der maan”
Haar naderende einde ging ze met open ogen tegemoet. Ook toen ze nog hele einden kon lopen, begon ze met
het dragen van een reanimeer-me-niet-penning. Ook deze confrontatie ging ze niet uit de weg. Altijd doen wat het
beste is.
Liesbeth was voor mij een voorbeeld van compromisloos je idealen leven en doen wat nodig is, ook als dat niet
makkelijk is of door grote weerstand wordt belemmerd. Ik vond het een voorrecht haar te kennen en ben haar
dankbaar voor wat ze me heeft meegegeven. Toen ze stierf stond de maan in het eerste kwartier. De wassende
maan is voor mij vanaf nu de P van Portheine.
Jacqueline de Leeuwe

Studiecentrum voor lammergieren met ruimte voor ecologisch onderzoek, een educatiecentrum voor scholen en
de lokale jeugd en het startpunt voor excursies in de Pyreneeën opgezet door Liesbeth Portheine.
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