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Voorwoord
We hebben er bijna weer een jaar op zitten. De dagen zijn kort en somber, maar
de kortste dag is al gepasseerd en langzaam wordt alles weer lichter en vrolijker.
Dit geldt ook voor het afgelopen jaar. We dachten dat we gedurende het jaar
weer volop konden gaan genieten van wat de natuur en omgeving ons te bieden
heeft. Helaas bleek het Corona virus weer terug te slaan en moesten we weer in
beperking, ondanks alle hoop die ons was gegeven. Het lijkt erop dat we de
komende tijd nog serieus rekening moeten houden met de beperkingen, maar
we hopen dat we in het voorjaar weer een aantal zaken kunnen oppakken.
Door genoemde beperkingen hebben we een aantal excursies moeten afblazen. Ook de traditionele
nieuwjaarsreceptie in 2022 hebben we gezien de onzekere toekomst afgeblazen. Vorig jaar was dat
ook al zo. Laten we hopen dat het volgend jaar wel weer kan plaatsvinden.
Toch hebben we nog wel wat positieve en leuke dingen met de vereniging kunnen doen. Zo zijn onder
andere een aantal excursies en rondleidingen wel doorgegaan, hebben we een natuurgidsencursus met
veel enthousiasme en inzet positief afgesloten en zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor ons
50-jarig jubileum in 2022.
We hebben ons helaas weinig kunnen presenteren op evenementen. Meestal zorgt dat voor een fors
aantal nieuwe leden. Desondanks hebben we toch behoorlijk wat nieuwe leden kunnen verwelkomen
en is het aantal opzeggingen beperkt gebleven, zodat we nog steeds meer dan 500 leden hebben. Dank
jullie allemaal voor dit vertrouwen.
Het afgelopen jaar hebben we ook de Kopstoof in gebruik genomen. Door een aantal vrijwilligers is er
hard gewerkt om alles op te ruimen en in te richten, maar nu kunnen we de ruimte gebruiken voor onze
bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten en excursies. Een deel van de gidsencursus heeft al
plaatsgevonden in het gebouw. We gaan het gebruik in 2022 verder uitbreiden en ook bij de viering van
het jubileum staat de Kopstoof centraal.
De ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon gaat gestaag door. Rond de jaarwisseling worden een
aantal hoogstamboomgaarden aangelegd. Zij zorgen voor het bevorderen van een aantrekkelijke fauna
en ook de vruchten van de bomen zullen een goede bestemming krijgen.
Helaas kunnen we weer geen voortgang melden over de inrichting van de gesaneerde Rhoonse stort.
Wel lijkt het erop dat de bomencompensatie nu gaat plaatsvinden door het aanplanten van bomen
rondom de Rhoonse Baan.
We zullen ons in 2022 weer volop inzetten voor het organiseren van allerlei activiteiten, zoals
bijvoorbeeld de grote schoonmaak in maart 2022. Uiteraard staan er weer verschillende excursies en
workshops op het programma. Ook de ontwikkelingen ten aanzien van woningbouw in de gemeente
Albrandswaard zullen we met belangstelling, maar ook kritisch volgen en waar nodig onze stem laten
horen.
Rest mij u om namens het bestuur van de vereniging, u allen fijne feestdagen te wensen en een
voorspoedig 2022.
Leo Heezen
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Nationale Tuinvogeltelling
Tel op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 één keer een half uur de vogels in uw tuin of
op uw balkon.
Vogels tellen in drie gemakkelijke stappen:
• Tel op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 één keer een half uur de vogels in uw tuin
of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Dan tellen die niet mee.
•

Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze waarnemingen
niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste
aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk
en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.

•

Uw telling geeft u op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 gemakkelijk door via de
web-app mijntuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat dan voor u klaar. Vul uw telling uiterlijk
maandagochtend 31 januari in vóór 12 uur. Om vogels te herkennen zijn kenmerken van de 25
meest voorkomende tuinvogels te vinden op:
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/tuinvogels

Gidsencursus IJsselmonde
In september dit jaar is na een eerder uitstel door Corona dan toch eindelijk de Gidsencursus
IJsselmonde gestart. De cursus is georganiseerd door het Zuid-Hollands Landschap, Natuurvereniging
IJsselmonde en De Carnisse Grienden. Doel van de cursus was om in een aantal bijeenkomsten de
cursisten
handvaten te geven om tot een eigen verhaal te komen over de unieke natuurbeleving in
de verschillende natuurgebieden op het eiland IJsselmonde.
Verschillende thema’s zijn behandeld,
zoals flora in een notendop, zoetwatergetijdennatuur, fauna in een vogelvlucht en polders en
gastheerschap. Ook zijn verschillende gebieden bezocht met gidsen die daar goed bekend zijn.
Er was plaats voor maximaal 20 kandidaten, maar
omdat er zich meer hadden aangemeld hebben
we een selectie gedaan en vooral die mensen
gekozen die daadwerkelijk de intentie hebben om
te gaan gidsen in de toekomst. Voor onze
vereniging hebben vijf mensen aan de cursus
meegedaan.
Een tweetal bijeenkomsten hebben bij DCG
plaatsgevonden. Eén sessie vond plaats in de
Kopstoof en werd later opgevolgd met een
excursie door de grienden. De tweede sessie vond
plaats in boerderij de Vlakkenburg, waar het
ontstaan van de polder nader werd uitgelegd en
een toelichting werd gegeven op wat er allemaal in
de Zegenpolder wordt gerealiseerd. Afgerond
werd met een wandeling met toelichting door de
polder zelf.

Bijeenkomst in de Kopstoof

Al met al een geslaagde cursus, die gezien de grote belangstelling voor 2022 nogmaals zal worden
georganiseerd.
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Bijeenkomst aspirant
gidsen in de Vlakkenburg

Verslag paddenstoelenexcursie 16 oktober 2021
Aan de rand van het Mildenburgbos in Oostvoorne werd
onze groep door maar liefst door twee, door het ZuidHollands Landschap beschikbaar gestelde gidsen,
verwelkomd. Hierdoor was het mogelijk om met 20 personen
deel te nemen aan de excursie en hoefde niemand die zich
had aangemeld, teleurgesteld te worden.
Voordat we op pad gingen kregen we te horen dat er die dag
maar weinig paddenstoelen te vinden zouden zijn. De
oorzaak hiervan was dat na de overvloedige regenval in juni,
de zomer met weinig neerslag ervoor zorgde dat de bodem
weer snel uitdroogde. Hierdoor was in de herfst de grond niet
vochtig genoeg om de paddenstoelen tot wasdom te laten
komen. Er kunnen heel snel paddenstoelen tevoorschijn
komen, om na een week weer geheel verdwenen te zijn. Dat
maakt het ook lastig om een voorspelling te doen over de
hoeveelheid exemplaren dat op een bepaald moment te
vinden zal zijn.
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Tijdens de wandeling was het rustig herfstweer, al moesten
we het nog zonder echte herfstkleuren stellen, omdat veel
blad aan de bomen nog groen was. We konden de tijd nemen
om de paddenstoelen en zwammen die we tegenkwamen
eens goed te bekijken en de kenmerken te leren kennen.
De gidsen vertelden dat de paddenstoelen die we boven de
grond zien de vruchtlichamen zijn van de verborgen eigenlijke
zwam, die uit een mycelium bestaat; een netwerk van vele
schimmeldraden onder de grond of in bomen en dood hout.
En dat veel zwammen samenwerken met bomen door het
uitwisselen van stoffen en signalen tussen het zwammycelium
en het wortelstelsel van bomen. Hier profiteert zowel de zwam
als de boom van.
Behalve de uitleg van de gidsen boden ook de verschillende
apps op de telefoons uitkomst bij het vaststellen van een
soort. Na tweeënhalf uur wandelen hadden we her en der toch
nog heel wat paddenstoelen ontdekt en viel de ‘’oogst’’ bij
nader inzien gelukkig niet tegen.
Connie
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Schoonmaak Carnisse & Rhoonse grienden en Klein Profijt
Ook dit jaar was de schoonmaak, onder leiding van de Carnisse Grienden, een initiatief in samenwerking
met de Lions Club Rhoon en de Tafelronde 54. En ook de support van de waterscouts van Fridtjof
Nansen uit Barendrecht en de Scouting Rhoon mag niet onvermeld blijven. Grote verschil met
voorgaande jaren was dat nu de schoonmaak in het najaar plaatsvond.
Er werd op drie locaties afval opgeruimd. Voor locatie de Carnisse Grienden verzamelden veel
vrijwilligers en de scouts van Fridtjof Nansen zich al vroeg om de omliggende gebieden schoon te
maken. Tijdens de schoonmaak werden we vereerd met niet alleen een bezoek van de echte
burgemeester van Albrandswaard, maar ook door de kinderburgemeester. Aansluitend was er een
beloning in de vorm van erwtensoep, broodjes en lekkere koeken. De soep was zoals gebruikelijk
geregeld door Teus Kraaijeveld.

Bij de Kopstoof verzamelden zich rond tien uur ook een grote groep vrijwilligers. De aankondiging van
de griendenschoonmaak had veel ouders met kinderen en een groep welpen van Scouting Rhoon op
de been gebracht. Zij werden ontvangen met koffie, thee, limonade en wat lekkers. Doordat de
schoonmaak in het voorjaar niet kon doorgaan betrof het nu een inhaalactie. We troffen het met deze
droge en zonnige dag, die precies tussen twee natte dagen in viel. De locatie Kopstoof was de
uitvalsbasis voor het schoonmaken van de Johannapolder en de Rhoonse grienden.
De leden van de Tafelronde 154 Rhoon zetten zich in voor de samen-leving, vaak in de vorm van steun
aan goede doelen en deze dag ook voor de lokale natuur. Zij namen het voortouw, deelden grijpers en
vuilnis-zakken uit en gingen na een korte uitleg enthousiast op pad met de verschillende groepen. Bij
terugkomst waren er voor de deelnemers soep en broodjes en werden de kinderen verrast met een
opruimdiploma.
Tot slot was er een derde locatie, het Klein Profijt bij het einde van de Schenkeldijk, nabij het golfterrein.
Hier nam de Lionsclub Rhoon Oude Maas de honneurs waar. Echter door de nog dichte begroeiing
zou het afval moeilijk te vinden zijn en was er na overleg met Het Zuid-Hollands Landschap besloten
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om in dat gebied vooral snoei- en knotwerk aan de wilgen rondom de
eendenkooi uit te voeren. Gezien de aard van het werk waren alleen
kinderen vanaf de basisschoolleeftijd onder begeleiding, wel heel
welkom.
Kijken we naar de opbrengst dan kunnen we constateren dat de oogst
aan afval in andere jaren wel eens groter was. Enerzijds lijkt het erop dat
vanaf de schepen op de Oude Maas minder rommel in de rivier wordt
gedumpt. Anderzijds heeft ook de coronaperiode veel mensen, al of niet
georganiseerd, op het idee gebracht om afval in natuurgebieden op te
ruimen; beide goede ontwikkelingen. Daarnaast was ten opzichte van
voorgaande jaren waarin de schoonmaak in het voorjaar plaatsvindt er
veel meer begroeiing wat mogelijk wat afval aan het oog onttrokken heeft.
Al met al wederom een geslaagde actie en we hopen deze in maart
volgend jaar te kunnen herhalen.
Allen die hebben bijgedragen aan het slagen van dit evenement: hartelijk
dank!

Contributie 2022
De contributie voor het jaar 2022 blijft gehandhaafd op €10; een hogere bijdrage is van harte welkom.
De leden waarvan wij het e-mailadres hebben krijgen begin januari 2022 een e-mail met het
betalingsverzoek.
De leden waarvan wij geen e-mailadres hebben krijgen begin januari 2022 een brief met het
betalingsverzoek.
De vereniging is erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat bijdragen
(contributies en giften) u fiscale voordelen kunnen opleveren. Alle ANBI-informatie voor onze vereniging
staat op onze webpagina www.carnissegrienden.nl onder de kop ‘Vereniging - ANBI Gegevens’.

Activiteiten
De afgelopen tijd hebben we wat de activiteiten betreft helaas niet kunnen doen wat we graag hadden
gewild. Ook blijft het voorlopig onzeker of er op korte termijn activiteiten kunnen worden gepland. In
sommige gevallen kan dat misschien met een kleiner aantal deelnemers. Wel is de 1,5 m afstand
tijdens een excursie lastig voor het goed kunnen volgen van een gids. Minder deelnemers betekent wel
dat we des temeer leden die zich aanmelden zullen moeten teleurstellen.
•

de nieuwjaarsreceptie die we traditioneel begin januari op de Fram houden zullen we weer moeten
missen.

We gaan ervan uit dat in het voorjaar meer mogelijk zal zijn en hebben daarom wel plannen gemaakt
voor:
•

de schoonmaak van de grienden die voor zaterdag 19 maart 2022 op de agenda staat;

•

de viering van het 50-jarig jubileum van de vereniging, gepland op zaterdag 14 mei 2022. De
voorbereidingen hiervoor zijn al in gang gezet.

Zo gauw er weer excursies georganiseerd kunnen worden vindt u de aankondigingen hiervan in uw
mailbox.
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Polderboekje
Zoals al eerder in deze uitgave aangegeven, wordt er achter de schermen hard gewerkt door het bestuur
aan een nieuw natuurboekje over de flora en fauna in de polder. Eerder ontwikkelde de vereniging al
het boekje: “Flora en Fauna in de Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt”. In het polderboekje
wordt allereerst een historisch perspectief geschetst over het ontstaan van de polder op en rond het
eiland IJsselmonde. Daarnaast zult u een omschrijving vinden van zo’n 90 gewassen, bloemen &
planten, insecten, zoogdieren en vogels die in en rond de polders te vinden zijn. Op dit moment zijn we
druk bezig alle teksten te redigeren en de bijpassende foto’s te verzamelen. Inmiddels hebben we ook
iemand bereid gevonden om de vormgeving van het nieuwe boekje op zich te nemen en zijn we bezig
een drukker te vinden en tevens een of meerdere sponsors om de uitgave van dit boekje deels te
bekostigen. Als de vereniging volgend jaar zijn 50-jarig jubileum viert zullen we alle leden van het nieuwe
boekje voorzien zodat u nog beter geïnformeerd door onze polder kunt fietsen of wandelen.

Gezocht Coördinator Vrijwilligerswerk
Onze vereniging wordt steeds vaker benaderd om vrijwilligers te leveren voor allerhande activiteiten in
onze grienden en omliggende polder. Dit gaat dan om bijvoorbeeld het aanplanten van nieuwe
knotwilgen in de polder, het knotten van wilgen, het verjagen van ganzen in samenwerking met de lokale
Wildbeheereenheid om schade aan gewassen en/of afschot te voorkomen. Of het kan vrijwilligerswerk
zijn met betrekking tot het onderhoud van ons verenigingsgebouw de Kopstoof. Inmiddels hebben zich
diverse leden en niet-leden aangemeld als vrijwilliger.
Om deze activiteiten te stroomlijnen en te coördineren zoeken we een Coördinator Vrijwilligerswerk, die
op het moment dat een dergelijk
project zich voordoet de afstemming met de diverse partijen
coördineert en de vrijwilligers benadert om ingezet te worden in het project. Naar schatting zal dit om 2
of 3 projecten op jaarbasis gaan en per activiteit 4 tot 8 uur per project aan tijd kosten. Dus vindt u het
leuk om als een spin in het web te fungeren en mooie dingen voor onze polder en grienden tot stand
te brengen, dan kunt u zich aanmelden bij: secretariaat@carnissegrienden.nl
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