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Voorwoord
De winter is weer achter de rug en het voorjaar komt er weer aan. De langzame stijging
van de temperatuur als een van de effecten van de klimaatverandering werd ook in deze
winter weer duidelijk. Het heeft bijna niet gevroren en er was neerslag in overvloed.
Zelfs een aantal dagen met zomerse temperaturen gemeten in februari. Het voorjaar
lijkt weer vroeger te zijn begonnen dan andere jaren en sommige bomen en struiken
liepen in feb al weer uit. Gelukkig heeft dit ook weer een groot aantal mensen naar
buiten gelokt. Het gebied rond de grienden is al weer erg in trek.
De nieuwjaarsreceptie op vijf januari op de boot van Fridjof Nansen was zeer druk
bezocht. Daar zijn we heel blij mee en het laat zien dat wat wij met de vereniging
voorstaan nog steeds heel actueel is. Met de nieuwjaarsrede werd teruggekeken op een zeer succesvol
verenigingsjaar met vele activiteiten en intensief bestuurlijk overleg. Ook het ledental is in 2018 weer flink
toegenomen en we hebben nu de kaap van 500 leden gepasseerd.
In de grienden is weer een aantal percelen geknot. Elk jaar toch weer een mooi gezicht, al is het dit jaar wel even
wennen door de grote kale vlakte die is ontstaan na de kap van de bomen op de Rhoonse Stort. Gelukkig ziet het
er naar uit de kale vlakte niet met alleen gras wordt ingezaaid, maar dat er nu een serieus ontwerp gemaakt wordt
voor een meer gevarieerde invulling met verschillende velden afgewisseld met struiken en houtwallen. Het voorstel
van DCG voor een meer natuurvriendelijke invulling lijkt hiermee bijna volledig te worden overgenomen.
Vorig jaar hebben we de traditionele schoonmaak moeten afgelasten vanwege het slechte weer. Dit jaar is de
schoonmaak nog grootser aangepakt door gezamenlijke met de Lions en Tafelronde 154 het gehele gebied van
de haven van Poortugaal tot aan de Koedood schoon te maken. De opkomst was overweldigend en dit initiatief is
zeker voor herhaling vatbaar.
De Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon begint langzaam te functioneren. In maart is het dagelijks bestuur
gekozen en kan er eindelijk met de uitvoering van het Streefbeeld worden begonnen. De oprichting en
ondersteuning door de provincie van de vereniging Vrienden van de Polders Albrandswaard, met als doel
personen die het Buijtenland steunen een stem in de ledenvergadering te geven, heeft bij ons wel wat
bevreemding opgewekt. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe onafhankelijk de vereniging is.
De algemene ledenvergadering kan door de verwoestende brand in de nieuwjaarsnacht niet in ’t Veerhuys worden
gehouden. Deze zal nu op 11 april in de Buijtenhof aan de Rijsdijk plaatsvinden. Door ziekte kon vorig jaar de
presentatie van Louis Dolmans geen doorgang vinden. Meer informatie hierover vindt u verder in deze uitgave.
Leo Heezen

De bijen in Nederland hebben onze hulp nodig !!!
Het gaat slecht met de wilde bijen in Nederland. Tientallen soorten zijn verdwenen en de helft van de overgebleven
soorten is bedreigd. Bijen hebben bloemen nodig om te overleven, maar bloemen zijn er steeds minder. Door de
oprukkende bebouwing, versteende tuinen en strak aangelegde parken zijn in stedelijke gebieden weinig
bloeiende planten te vinden. In de landelijke gebieden worden bijen bedreigd door de grootschalige landbouw.
Bijen hebben niet veel aan uitgestrekte eentonige percelen met steeds dezelfde gewassen, zonder akkerbloemen,
hagen en bosjes.
We kennen allemaal de honingbij, maar velen van ons weten niet dat er ook nog ruim 300 soorten wilde bijen in
Nederland rond zoemen. Deze bijen zijn belangrijk voor de voortplanting van inheemse planten. De honingbij en
de hommel verzorgen samen tussen de 80 en 90 % van alle bestuiving in de landbouw.
Bescherming van natuur en landschap is noodzakelijk om de bijen te behouden als essentieel onderdeel van de
natuurlijke kringloop.
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Het afgelopen jaar heb ik een IVN cursus gevolgd in het kader van het landelijke project “Nederland Zoemt”, dat
in actie komt voor de wilde bij. Het doel van deze cursus is om met elkaar actie te ondernemen tegen de
bijensterfte.
Zelf wil ik daar aan meewerken door
✓ In mijn eigen tuin drachtplanten te planten die voor bijen een belangrijke voedingsbron zijn.
Drachtplanten zijn planten die nectar en/of pollen (=stuifmeel) leveren en die door de bij worden
bevlogen.
✓ Zorgen dat er van februari tot oktober bloeiende planten zijn.
✓ Een insectenhotel maken.
✓ Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.
Maar als ik de enige ben die dat doet, dan helpt het maar een heel klein beetje. Daarom wil ik dat graag samen
met U doen, als we allemaal bijvoorbeeld een paar aanpassingen in de tuin of op het balkon doen, dan komen er
meer bloemen en helpen we met elkaar de bijen en uiteindelijk onszelf.
Kijk op www.nederlandzoemt.nl voor tips, informatie, drachtplanten en ondersteuning om Nederland weer een
geschikte woonplaats voor bijen te maken.
Met elkaar op weg naar een BIJvriendelijk Nederland.
Netty Wermeester

JAARVERSLAG 2018
Het jaar stond in het teken van de oprichting van de Gebiedscoöperatie en ook het jaar waarin we het 500ste lid
mochten verwelkomen. Een jaar ook met veel activiteiten en bestuurlijke zaken.
Gebiedscoöperatie:
Aan de officiële oprichting van de Gebiedscoöperatie ging veel vooraf. In totaal werden 20 bijeenkomsten,
presentaties en bewonersavonden bezocht.
Onder andere werd er door de vereniging met inwoners, (agrarische)ondernemers, natuurorganisaties en
deskundigen meegedacht aan het uitwerken van het streefbeeld, opgesteld om natuurdoelen in het Buijtenland
van Rhoon te waarborgen en natuur intensieve landbouw in het gebied te realiseren. In juni werd dit streefbeeld
officieel aan de gedeputeerde van Zuid-Holland, de heer Han Weber, aangeboden.
Ondertussen werd er intensief gewerkt aan de oprichting van de Gebiedscoöperatie. Dit resulteerde in de
ondertekening van de statuten en de akte van oprichting van de Gebiedscoöperatie in juni. Vereniging DCG is één
van de oprichters.
In juli vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaats, gevolgd door data in september en oktober, en werd
het Jaarplan vastgesteld. Ook hier was de vereniging bij vertegenwoordigd. In 2019 zal de vereniging
vertegenwoordigd blijven in de Gebiedscoöperatie.
Activiteiten:
Er werden 14 activiteiten georganiseerd, zoals workshops, excursies en wandelingen en deelname aan externe
acties.
Een bijzondere actie was het planten van 80 wilgenstaken bij zorgboerderij Verhoeff in Poortugaal. De staken
werden gesponsord door aannemer Van Aalsburg die het onderhoud van de Rhoonse grienden verzorgt.
De jaarlijkse schoonmaak van de Carnisse grienden, die dit jaar werd gecombineerd met de schoonmaakactie
van de Lionsclub Rhoon Oude Maas die elk jaar Klein Profijt schoont, kon vanwege de weersomstandigheden niet
doorgaan.
Tijdens de Historische Landbouwdag kon het 500ste lid worden ingeschreven. En uiteraard was er weer een zeer
goed bezochte nieuwjaarsreceptie op de Fram.
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Bestuursvergaderingen:
Er werden 6 bestuursvergaderingen gehouden en 1 ALV.
Omdat de gastspreker, de heer Dolmans, door omstandigheden niet op de Algemene Ledenvergadering aanwezig
kon zijn, presenteerde Niels Godijn zijn foto’s en vertelde gepassioneerd over zijn werk in het Buijtenland van
Rhoon.
Diversen:
Er werden Nieuwjaarsrecepties bezocht van de gemeente Albrandswaard en de natuurvereniging IJsselmonde,
er werd met het bestuur van de gemeente Barendrecht gesproken over mogelijke natuureducatie op scholen. Met
de gemeente Albrandswaard werd gesproken over het bestemmingsplan grienden en de herinrichting van de
Stort. Bij de bijeenkomst van de Landschapstafel inzake het getijdengebied Oude Maas was de vereniging
vertegenwoordigd, kreeg de vereniging het aanbod van de TR 154 Rhoon om een bankje te plaatsen op een
plaats naar keuze en werd er gebrainstormd met TR154 Rhoon en de Lionsclub Rhoon Oude Maas over een
gezamenlijke schoonmaakactie langs de boorden van de Oude Maas in 2019 en wel op drie plaatsen: de Carnisse
grienden, Klein Profijt en de Rhoonse grienden. Op uitnodiging van Staats Bos Beheer (SBB) was er voor leden
van de vereniging een 3-daagse workshop “Nederland Zoemt” waarvoor het cursusgeld door het bestuur ter
beschikking werd gesteld.
Overleg SBB:
Er waren 3 besprekingen met SBB vanwege het onderhoud van de grienden, het aangaan van een
vrijwilligerscontract met SBB, de medewerking van SBB inzake de schoonmaakactie en het eventuele gebruik van
de schuur De Kopstoof nabij de ingang van de Rhoonse jachthaven. Een deel van het oude archief is reeds
ondergebracht in De Kopstoof.
Overleg Johannapolder/Struingebied:
Er zijn 2 werkbijeenkomsten geweest vanwege de kwaliteitsimpuls / inrichting Johannapolder en het Struingebied.
Overleg Rhoonse Stort, sanering en herinrichting:
Voor deelname aan de planning van de herinrichting van de Zegenpoldersedijk /Stort werden drie avonden belegd.
Het inrichtingsplan door Niels Godijn ontworpen, werd bijna één op één door de projectgroep overgenomen. Dit
project loopt door in 2019.
Het jaar 2018 begon met 461 leden en sloot af met 493 leden.

Geplande activiteiten 2019
Woensdag 20 juni Beverwandeling
• Weer een spannende excursie in de grienden onder leiding van Netty Wermeester
Woensdag 10 juli - excursie in de Sophiapolder.
• Dit natuureiland ligt midden in de rivier de Noord en is een van de weinige zoetwater plekken met
getijdenwerking. Ook hierover wordt u tijdig geïnformeerd.
Zaterdag 13 juli- fotoworkshop.
• Albert van Boerum leidt u weer door de digitale fotowereld heen en geeft assistentie en uitleg. Meer info komt
te zijner tijd.

Grote schoonmaakactie langs de Oude Maas
Het was een enorm succes! Martin van der Leer van de TR154 Rhoon, nieuwkomer bij de
jaarlijkse schoonmaakactie van de grienden en in dit geval de Rhoonse grienden, kon dat
beamen. De opkomst bij de Kopstoof, het houten gebouw bij de ingang van de Rhoonse
jachthaven, was boven verwachting. Veel ouders met kinderen gingen in groepen verdeeld
naar de Rhoonse grienden of waaierden uit naar de Johannapolder. Deze groep is in de
bijzondere gelegenheid geweest om een bever tegen te komen. Wat een cadeautje!
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Als verrassing stond er bij terugkomst een ketel hete erwtensoep, stokbrood en grilworst, gesponsord door Teus
Kraaijeveld, klaar en verdere hapjes en drankjes voor de hardwerkende schoonmakers.
Ook de voorjaarsschoonmaak in Klein Profijt die de Lionsclub Rhoon Oude Maas voor de elfde keer voor hun
rekening nam, trok meer belangstelling dan ooit. Jos Janssen vertelt dat ruim 35 mensen, waaronder dit jaar ook
meer jongeren, zich meldden in het getijdengebied langs de Oude Maas. Zij verzamelden heel veel afval dat
telkens naar de ingang van Klein Profijt moest worden gebracht. Een klus bij een klus!
Traditioneel was er halverwege de actie een moment van samen wat eten en drinken om er daarna weer sterker
tegenaan te kunnen gaan.
De scoutinggroep Fridtjof Nansen deed zoals elk jaar hun uiterste best in de Carnisse grienden en ook bij de
oevers nabij de “spiegelberg”, naast het griendengebied, waren er schoonmakers actief. Mede dankzij hen werd
de hoop afval op het terrein van Kraaijeveld steeds groter.
Als afsluiting konden er bij de vuurkorf stokbroodjes worden gebakken, stonden er krentenbollen en eierkoeken
klaar en kon er genoten worden van de erwtensoep met stokbrood en grilworst waar Teus Kraaijeveld ieder jaar
weer voor zorgt. Veel lol gaven de lichtgevende stuiterballen waar de kinderen en jongvolwassenen mee naar huis
gingen.
Na twee uur vuil rapen waren alle groepen terug bij de verzamelpunten, inclusief bergen plastic- en houtafval in
alle maten en soorten, maar ook diverse soorten touw, een autostoel en een groot olievat werden gevonden.
Aan het einde van de klus overheerste bij de deelnemers het gevoel lekker bezig te zijn geweest en samen een
belangrijke natuurklus te hebben geklaard.
Op initiatief van vereniging De Carnisse Grienden die het gebied waar zij haar naam aan dankt sinds 1977 van
afval ontdoet, was in overleg met de TR154 Rhoon en de Lionsclub Rhoon Oude Maas besloten gezamenlijk deze
grootse schoonmaakactie te houden en de zoetwatergetijdengebieden langs de Oude Maas van Barendrecht tot
Poortugaal te ontdoen van alle aangespoelde en achtergelaten vuilnis. Resultaat is dat circa 150 deelnemers aan
een prachtige en succesvolle schoonmaakactie hebben deelgenomen.
De TafelRonde en de Lions hebben aangegeven dat als het aan hen ligt, zij er volgend jaar weer bij zijn. Waarvan
acte!
Vereniging De Carnisse Grienden dankt alle deelnemers voor hun enorme inzet, Teus Kraaijeveld voor zijn zorg
voor de inwendige mens en Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollandslandschap en de Groene Motor voor het ter
beschikkingstellen van gereedschappen. Zonder hen zou deze schoonmaak niet mogelijk zijn geweest.
ELMA

Nieuwjaarsreceptie 2019
Het was erg druk, maar zoals altijd ook erg gezellig; de Nieuwjaarsreceptie van zaterdag vijf januari op de Fram,
het schip van de scoutinggroep Fridtjof Nansen. Met een bezoekersaantal van 53 is de receptie door een record
aantal leden bezocht. En dat kwam niet alleen door de erwtensoep met stokbrood en grilworst waar Teus
Kraaijeveld ons weer op trakteerde, ook veel nieuwe leden lieten zich niet onbetuigd.
Voorzitter Leo Heezen heette alle aanwezigen van harte welkom. In zijn toespraak refereerde hij aan een zeer
geslaagd jaar waarin de vereniging flink aan de weg heeft getimmerd, wat niet onopgemerkt is gebleven. Veel
mensen hebben hun belangstelling voor de vereniging getoond wat tijdens de Historische Landbouwdag
resulteerde in de aanmelding van het 500ste lid.
Wat activiteiten aangaat, is 2018 een goed bezet jaar geweest. Er waren rondleidingen en struintochten, ook
steeds meer in de polders, verschillende workshops, op uitnodiging van RTV Albrandswaard heeft de vereniging
zich in de zondagochtenduitzending mogen presenteren, er werd met een informatiestand deelgenomen aan
verschillende evenementen en uiteraard aan de Historische Landbouwdag waar we 18 nieuwe leden mochten
inschrijven.
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Op bestuurlijk gebied heeft de vereniging zich laten gelden door onder andere: deelname aan een werkgroep
herinrichting Rhoonse Stort, het opbouwen van een goede relatie met Staatsbosbeheer als beheerder van de
grienden en door de vinger aan de pols houden v.w.b. het dossier windturbines langs de Oude Maas.
Het Buijtenland van Rhoon heeft waarschijnlijk de meeste bestuurlijke aandacht gevraagd. Er is veelvuldig
deelgenomen aan werkgroepen die de vorming van de Gebiedscoöperatie moesten voorbereiden. In juli heeft dit
uiteindelijk geleid tot de publicatie van het Streefbeeld en tot de oprichting van de Gebiedscoöperatie Het
Buijtenland van Rhoon UA. Het bestuur is er trots op medeoprichter te zijn.
Tevens zijn er gesprekken gevoerd met de Lionsclub Rhoon-Oude Maas en met de Tafelronde RT 154 Rhoon
aangaande een gezamenlijke schoonmaakactie in 2019 in de Carnisse- en Rhoonse grienden, Klein Profijt en
eventueel het struingebied bij de Johannapolder.
De TR 154 Rhoon heeft tevens aangegeven eind 2019 in samenwerking met DCG een bankje op de gesaneerde
Stort te willen plaatsen.
Deelname aan de kwaliteitsimpuls betreffende de Johannapolder is met een evaluatie succesvol afgerond. De
vereniging is zelfs aangeboden gebruik te maken van De Kopstoof, een gebouwtje bij de ingang van de Rhoonse
haven. De verwachting is het komende kwartaal daar ons archief en de gereedschappen te kunnen onderbrengen.
De volgende fase is de inrichting van het westelijk deel als struingebied. Leo bedankt iedereen voor hun bijdragen
aan dit succesvolle jaar.
Voor het komende jaar wordt verwacht op dezelfde voet door te kunnen gaan. Zo zal de Gebiedscoöperatie
Buijtenland van Rhoon verder worden vormgegeven en zullen de eerste activiteiten zichtbaar worden. DCG streeft
er naar een zetel in het dagelijks bestuur te krijgen. Voor de besluitvorming over herinrichting van de Rhoonse
Stort zal nog enkele keren overleg nodig zijn. DCG heeft een voorstel ingediend met verschillende velden met
kruiden/bloemen en grassen, afgewisseld met kleine struik- en boompartijen. Dit is goed ontvangen.

Er zullen weer rondleidingen en struintochten door de grienden, maar ook door de polders worden georganiseerd
en ook diverse workshops staan weer op het programma.
Ook zal een start worden gemaakt met het ontwerpen van het tweede deel van ons natuurboekje. Deze zal gaan
over de flora en fauna in de polders van Albrandswaard.
Het bestuur is voornemens met behulp van vrijwilligers een klein stukje griend in het Buijtenland van Rhoon aan
te planten en eventueel later ook te onderhouden.
Er is overleg met het Zuid-Hollands Landschap betreffende het organiseren van een gidsenopleiding. Tevens
wordt getracht scholen in Albrandswaard en Barendrecht enthousiast te maken voor een presentatie over en een
rondleiding door de grienden en eventueel polders.
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Kortom er staat veel op het programma en na 46 jaar is de vereniging nog steeds springlevend.
Een grote zorg is de organisatie van de activiteiten. Het ontbreekt aan mankracht en er wordt dringend gezocht
naar vrijwilligers die (een deel van) de organisatie van activiteiten op zich willen nemen. Is er iemand
geïnteresseerd of ken u iemand die dit zou kunnen en willen doen, laat het dan aan het bestuur weten.
Als afsluiting bedankt Leo de scoutinggroep Fridtjof Nansen groep 12 voor het beschikbaar stellen van de Fram,
een jarenlange traditie die de verenig ing nog jaren in stand wil houden. Ook Teus Kraaiveld werd bedankt voor
zijn heerlijke erwtensoep, ook een traditie van jaren die zeer wordt gewaardeerd.
Leo wenst allen een voorspoedig en gezond 2019 toe.
Voor de traditionele groepsfoto nam iedereen plaats op de voorplecht van de Fram.

Waarnemingen in griend en polder
IJsvogel in de tuin
Zo nu en dan zien we een IJsvogel in een boom aan de waterkant zitten. Soms foeragerend maar ook rustend
zoals nu (zie foto).
We hebben ditmaal meerdere foto`s kunnen maken, dat is lang niet altijd het geval want vaak is hij rusteloos, gaat
hij van de ene tak naar de andere of vliegt plotseling weg. Dikwijls zit de vogel precies achter een takje van de
Kronkelwilg waar hij het liefst in zit, en dat maakt het moeilijk hem goed vast te leggen. Het is met zijn felle kleuren
zo`n prachtig vogeltje, de meeste andere vogels zijn veel minder kleurrijk. Het is ieder jaar weer heel leuk hem
terug te zien. Dan klinkt er: IJSVOGEL !!! door het huis en worden de camera`s snel gepakt, maar vaak is het te
laat en dan is de vogel hem alweer gevlogen.
Als het gaat vriezen, is daarmee
een moeilijke tijd voor de IJsvogels
aangebroken. Wanneer het water is
bevroren, kunnen zij niet aan hun
kostje komen en als het even duurt,
zullen er helaas sneuvelen. We
hopen er volgende winter wederom
foto`s van te kunnen maken.
Wetend dat het sommige mensen
pijn doet dat zij er maar geen op de
gevoelige plaat kunnen vastleggen
(sorry) willen we deze ervaring tóch
delen.
Louis van Wingerden en Marianne
van der Hee
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Verslag excursies Eendenkooi op 6 maart 2019
De belangstelling was groot. Binnen een half uur na de
aankondiging was de excursie al volgeboekt en na twee
dagen was de reservelijst al zo lang dat Elma mij een
noodoproep deed. Kun jij nog een wandeling doen????
Na overleg met het Zuid-Hollands Landschap had ik
toestemming om met twee groepen een rondwandeling te
maken. Er moest wat met de tijd geschoven worden, maar
ook dat is gelukt en in totaal hebben 35 deelnemers kunnen
genieten van het bijzondere zoetwatergetijde-gebied.

Door de harde wind was het de dag ervoor al veel
hoger water dan normaal en dat hebben we ook
gemerkt. Rond de Kooiplas stonden nog flinke
plassen, dus helemaal droog zijn we niet gebleven,
want ook de weergoden waren ons niet zo goed
gezind. Maar dat mocht de pret niet drukken.
Iedereen was erg enthousiast over de zeldzame rode
kelkzwammen, zagen we er eerst hier en daar een
paar, later kwamen we op plekken waar er heel veel
stonden.

Ook de uitleg en bezichtiging van de eendenkooi deed de mensen even teruggaan in de tijd dat de kooiker nog
actief was.
Ondanks het herfstachtige weer was het toch een prachtige middag geworden.
Netty Wermeester
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Overlijden Jan Pieter Bastemeyer
Velen van u zullen hem niet kennen. Alleen de leden van het eerste uur herinneren hem als een van de oprichters
van het actiecomité ; “Red de Carnisse Grienden”. Deze groep heeft zich in 1971 met succes sterk gemaakt om
de Carnisse grienden, het risico lopend te worden opgespoten met giftig havenslib en daarmee een glad
recreatiegebied te worden, te behouden.
Tijdens de eerste comité-vergadering, op 28 oktober 1971, werd, om tot een taakverdeling te komen, de heer
Noorlander de functie van voorzitter toebedeeld en de heer Bastemeyer die van secretaris / penningmeester. Tot
zijn eerste taak behoorde onder andere het “trachten de zogenaamde gemeenschappelijke regeling ROM ter
inzage of in bezit te krijgen”, zulks ter verkrijging van een beter inzicht in de verhouding tussen gemeente en het
ROM”.
Daarna werden nog vele activiteiten georganiseerd, zoals onder andere het in besloten kring overleggen met het
gemeentebestuur van Rhoon, lobbyen met en inspreken bij gemeenten die aangesloten waren bij het
recreatieschap IJsselmonde, contact leggen en praten met biologen en met het Rijksinstituut voor Natuurbeheer,
het lidmaatschap aangaan van De Contact Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming waarin de ANWB
en de Vereniging Natuurmonumenten de belangrijkste leden waren, publiciteit zoeken in de media, foldermateriaal
ontwerpen en voorbereidingen treffen voor het oprichten van een vereniging.
Dit alles resulteerde op zeven maart 1972 in de officiële oprichtingsvergadering van de “Vereniging voor Natuuren Landschapsbescherming voor Midden IJsselmonde en Oude Maas”; kortweg De Carnisse Grienden. De
vereniging begon met de aanmelding van 34 leden.
Alhoewel de heer Bastemeyer, voor zover kan worden nagegaan, nooit officieel te boek heeft gestaan als
voorzitter van de vereniging, heeft hij toch langere tijd de voorzitterszetel overgenomen van de heer Noorlander.
Berthy Bastemeyer heeft haar man vanaf de oprichting van het actiecomité terzijde gestaan als een perfecte
notuliste. Dankzij haar zijn de notulen van het eerste uur behouden gebleven. In 1976 heeft hij zijn
secretariaatsfunctie overgedragen aan mevrouw Truus Visscher – Van Heest.
Vanwege zijn 90ste verjaardag heeft de heer
Bastemeyer van de vereniging een wandelpad in de
Carnisse grienden aangeboden gekregen; het
zogenaamde Jan Pieterpad. Dit pad, geopend in
augustus 2014, vindt u langs de grote plas vanaf het
fietspad richting de Oude Maas en is een eerbetoon
aan het vele werk dat door hem is verricht om tot de
oprichting van onze vereniging te komen.
Jan was een bijzonder aimabele man die altijd heel
belangstellend is geweest in het reilen en zeilen van
de vereniging. Hij is 94 jaar geworden en tot het laatst
toe lid van de vereniging gebleven.
Wij wensen Berthy, hun kinderen en verdere familie
vanaf deze plaats veel troost en sterkte toe.
ELMA
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Tuinvogeltelling 2019
Uiteraard heb ik weer meegedaan aan de Nationale Tuinvogeltelling
die gehouden werd van 25 tot 27 januari 2019. En waar ik al bang
voor was, er waren weer minder vogels in mijn tuin om te tellen dan
verleden jaar. Alhoewel ik er bij moet vermelden, dat als er geen
telling is, ik toch ook andere en meerdere vogels zie. Zo had ik op
tien januari ineens een soort vogel in de tuin die veel leek op een
fazant, maar het niet was. Misschien kan iemand mij vertellen wat het
hier wel betrof?
Aan het weer kon het niet echt liggen. Het was somber met wat regen
en ca. 4 °C, maar daar laten de vogels zich niet door afschrikken,
zeker niet als er genoeg voedselrijk voer op de voederplank ligt.
Zo voer ik gemengd vogelzaad met gedroogde meelwormen en
havermout voor het roodborstje en als het extreem koud is, vul ik het
aan met gewelde rozijnen en stukjes appel. Het trekt zeer zeker
allerlei dankbare gevleugelde bezoekers, die zich ook nog eens
tegoed kunnen doen in het waterloopje.
Maar het ging om de telling. Ik heb de resultaten van dit jaar en de
gegevens van verleden jaar voor u op een rijtje gezet. Telde ik in
2018 nog 13 verschillende soorten, in 2019 waren het er 10.
2019:

2018:

* Ekster 1
* Gaai 0
* Groenling 0
* Grote bonte specht 0
* Houtduif 1
* Kauw 4
* Koolmees 2
* Merel 2
* Pimpelmees 2
* Putter 0
* Roodborst 1
* Spreeuw 1
* Tortel 0
* Vink 4
* Zanglijster 1

* Ekster 1
* Gaai 1
* Groenling 1
* Grote bonte specht 1
* Houtduif 0
* Kauw 5
* Koolmees 2
* Merel 1
* Pimpelmees 2
* Putter 2
* Roodborst 1
* Spreeuw 1
* Tortel 1
* Vink 4
* Zanglijster 0

Digitale versie Rond Griend & Polder
Inmiddels heeft een behoorlijk aantal leden al aangegeven om de papieren uitgave van de Rond Griend en Polder
digitaal te willen ontvangen.
Mocht u ook graag een digitale versie willen ontvangen dan kunt u dat aan- geven door een korte email met
vermelding van naam en adres naar secretariaat@carnissegrienden.nl. te sturen. Hiermee helpt u de kosten voor
het verzenden en drukken van ons verenigingsblad te drukken en tevens verkleint dit onze milieu footprint.
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
Geachte griendenvrienden,
Het is ons een genoegen u uit te mogen nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van vereniging
“De Carnisse Grienden”:
Datum
Aanvang
Locatie

: donderdag 11 april 2019
: 19.30 uur (inloop 19.00 uur)
: Theeschenkerij van Zorgboerderij De Buytenhof, Rijsdijk 98, 3161 EW Rhoon.

Voor de parkeerplaats van de Buytenhof kunt u het beste vanaf de Rijsdijk circa 150 meter de Oudeweg volgen.
Daarna ziet u aan de linkerkant de ingang van de parkeerplaats.
Agenda:
Welkom.
1. Notulen van de ALV van 12 april 2018. Deze liggen op de vergadering ter inzage of kunnen per e-mail worden
aangevraagd bij secretariaat@carnissegrienden.nl.
2. Jaarverslag 2018. Deze liggen op de vergadering ter inzage. Zie ook deze uitgave van Rond Griend & Polder.
3. Verslag van de kascommissie (de heren Cor Prooij en Frans Somers).
4. Benoeming van de nieuwe kascommissie.
5. Rekening en verantwoording van de penningmeester aan de hand van het financieel overzicht 2018 en tevens
de begroting van 2019. Ook deze liggen op de vergadering ter inzage.
6. Bestuursverkiezing/wisseling:
7. *Penningmeester de heer Daan van Zanten is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft de heer Frans
Somers bereid gevonden zich voor deze functie in te willen zetten.
*Secretaris mevrouw Elma Schreuders is aftredend en herkiesbaar.
Andere kandidaten kunnen voorgedragen worden door leden van de vereniging. Volgens de statuten moet een
voordracht ondersteund worden door tenminste tien leden en uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering
aan het bestuur worden gedaan. Bij meerdere kandidaten wordt tijdens de vergadering hoofdelijk gestemd.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Pauze om ca. 20.15 uur.
Na het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering zal de heer Louis Dolmans een lezing geven.
Verleden jaar kon de heer Dolmans door omstandigheden deze lezing niet geven. Het bestuur heeft hem dit jaar
wederom bereid gevonden over zijn bedrijf te komen vertellen.
De heer Dolmans is oprichter en voorzitter van de Stichting Doornik Natuurakkers in de provincie Gelderland
http://www.doorniknatuurakkers.nl/. Deze stichting is opgericht in 2010 met als doel de combinatie biologischdynamische graanteelt met bescherming en herstel van akkervogels, waarbij het in de eerste plaats om de vogels
is te doen. Het initiatief kreeg van veel kanten waardering waaronder die van Staatsbosbeheer.
Louis, van oorsprong geen boer, maar bedrijfseconoom en leidinggevende bij de Rekenkamer bij de provincies
Noord-Brabant en Gelderland, heeft als jongen de kaalslag van de ruilverkavelingsprocessen van dichtbij
meegemaakt. Dit heeft hem zo geraakt dat hij besloot ooit boer te worden. Vanaf 2010 teelt hij graan, lupine en
pompoenen en sinds kort vinden ook fruit- en notenbomen een plaats op zijn akkers. Door zijn manier van
natuurlijke landbouw, met veel akkerranden, heggen, bomen en bosjes, in totaal 33 hectares, merkt hij dat het
aantal broedvogels heel sterk toeneemt. Oók een aantal rode lijstsoorten, zoals patrijzen en kneutjes, keert
verrassend snel in het gebied terug.
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De graanopbrengst is voor Louis niet het belangrijkste product. De traditioneel gevlochten hagen, akkerranden en
natte gronden, de ‘keverbank’, een strook met een speciaal grasmengsel middenin de akker dat kevers aantrekt
die het graan beschermen tegen teveel belagers, Louis geniet ervan wat zich daar allemaal afspeelt.
Door zijn expertise is Louis tevens betrokken bij het project Buijtenland van Rhoon waar een unieke ontwikkeling
gaande is met betrekking tot het samengaan van landbouw en natuur.
In dit gebied wordt getracht in samenwerking met agrariërs en natuurorganisaties tot hoogwaardige akkernatuur
te komen in combinatie met natuurpercelen. Daarbij wordt uitgegaan van de gedachte dat de ondernemers zich
inzetten om deze natuurdoelen te realiseren, met ondersteuning en begeleiding van andere partijen, om de
biodiversiteit te kunnen handhaven en zo aan een betekenisvol landschap te werken.
Wij hopen u op deze belangrijke en interessante avond te mogen begroeten.
Met griendelijke groet,
Het bestuur van vereniging De Carnisse Grienden.

Het Buijtenland van Rhoon
Het bestuur van de Gebiedscoöperatie is nu bijna rond. De voorzitter is reeds lang bekend: Gerard Doornbos.
Over de andere bestuursleden is in de statuten vastgelegd, dat er een vertegenwoordiger met een agrarische,
één met een recreatieve en één en met een natuurachtergrond. Eind maart zullen na een eventuele stemming de
voorgestelde kandidaten worden benoemd.
Wij als DCG hadden ook de ambitie uitgesproken bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen dragen voor de
“natuur”. Een ander “natuur”-lid van de coöperatie, het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) had die wens ook
uitgesproken. Er is intensief overleg geweest met de directie van het ZHL en ook de voorzitter van de Coöperatie.
Tijdens dat overleg is de overtuiging gegroeid, dat de Coöperatie in deze opstartperiode beter af is met iemand
met een nationaal netwerk en die ook bekend is bij provincie en andere nationale natuurpartijen. Besloten is
daarom dat DCG de kandidatuur van ZHL zal steunen en dat ZHL over 2 jaar vrijwillig de functie zal neerleggen
en de kandidatuur van DCG zal steunen. Wij blijven natuurlijk wel gewoon lid van de Coöperatie.
In het voorjaar zal worden gestart met de uitvoerende werkzaamheden, zoals het aanleggen van de
natuurvriendelijke oevers in de Zegenpolder. Dit is tevens onderdeel van de sanering van de Rhoonse Stort, omdat
grond die beschikbaar komt, zal worden gebruikt voor de deklaag op de Stort.
Het jaarplan 2019 van de Gebiedscoöperatie kun je vinden op de website: www.buijtenland-van-rhoon.nl/actueel
Tijdens de voorbereidende discussies over de vorming van de Gebiedscoöperatie is door de provincie de wens
uitgesproken mensen die geen lid kunnen worden van de Coöperatie toch de mogelijkheid te geven hun stem in
de Coöperatie te laten horen. Onze vereniging werd voor dat doel niet geaccepteerd en uiteindelijk is besloten tot
de oprichting van een vereniging Vrienden van het Buijtenland van Rhoon. Tijdens de feitelijke oprichting is deze
naam veranderd in Vereniging Vrienden Polders Albrandswaard (VVPA), waar jullie waarschijnlijk in de media
over hebben kunnen lezen. Hoewel VVPA zegt te streven naar het behoud van het cultuurhistorisch landschap,
lijkt er toch grote overeenkomst met de twee jaar geleden geliquideerde vereniging Albrandswaard Landschap.
Het baart ons met name zorgen dat deze vereniging die op initiatief van de provincie is opgericht, een breder
aandachtsgebied heeft dan alleen het Buijtenland. Hoewel de cultuurhistorische doelstellingen van VVPA nauw
aansluiten bij onze doelstellingen, zullen wij de vereniging kritisch blijven volgen binnen de Coöperatie.

Zomaar een schoorsteen in Albrandswaard
Eind jaren zestig kwamen we van een schip met Centrale Verwarming aan de wal wonen. Die CV aan boord was
een luxe waar menig familielid niet over kon meepraten. Overal waren de vertrekken verwarmd wat vooral op de
Bovenrijn, in het Zwitserse, geen overbodige luxe was. De verwarmingspijp die van de ketel beneden in de
machinekamer door het toilet naar buiten ging, maakte dat vooral dát kamertje een lust was om in verblijven. Het
was ook het plekje waar Felix de kater vaak te vinden was, stijf tegen de pijp aangedrukt. Het kon hem niet warm
genoeg zijn.
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We trouwden in 1969 en kwamen in een eensteens huis te wonen dat gebouwd was in 1923. De moderne tijd had
daar nog niet zijn intrede gedaan, zodat we het met een kolenkachel warm moesten zien te krijgen. En we hebben
wat gestookt! Zo’n 30 mud het eerste jaar! Niet alleen omdat we zo kouwelijk waren, maar vooral, wat naderhand
bleek, omdat we meer voor de buitenlucht hadden gestookt doordat het stuk buitenmuur waar de schoorsteen
tegenaan was gebouwd, een brede scheur liet zien die van de grond tot aan het dak liep. Daar was de meeste
warmte door naar buiten verdwenen.
We zijn het er mee eens; een kolenhaard geeft een heerlijke en gezellige warmte….in de woonkamer! Als we in
de winter naar het toilet gingen, namen we een straalkacheltje mee omdat het daar net zo hard vroor als buiten.
We hadden dikke gebreide truien in overvloed en het bed was bedekt met een stapel wollen dekens. Het was
moeilijk wennen.
In juli 1978 betrokken we ons huidige huis. Ook hier ging de (ondertussen aangeschafte) gashaard mee, maar we
wisten dat aan het einde van dat jaar een renovatie zou plaatsvinden waarbij de aanleg van centrale verwarming
op de lijst stond. Op de vliering werd de verwarmingsketel geplaatst en een gat in het dak gemaakt waardoor een
dunne afvoerpijp naar buiten ging. Dat maakte dat de schoorsteen zijn belangrijkste functie verloor, namelijk de
afvoer van stookgassen, maar nog wel werd gebruikt om via twee pijpen te ontluchten waardoor de schoorsteen
op het huis bleef staan.
Wij hadden zicht op de schoorstenen op de huizen tegenover ons en al snel viel ons op dat kauwen in een van de
open pijpen een ideaal plaatsje hadden gevonden om te nestelen. Omdat niet iedereen hiervan gediend was,
werden er korven op de pijpen gezet, maar één pijp bleef open en daarin heeft zo’n 40 jaar lang elk voorjaar een
kauwenpaartje gebroed.
Kauwen leven gemiddeld zo’n 25 jaar en hebben een huwelijk voor het leven. We hebben dus menige keren de
liefdesperikelen van verschillende paartjes kunnen observeren en zijn getuige geweest hoe lief en zorgzaam ze
voor elkaar en hun jongen zijn. En zo hebben we dus ook vele jonge kauwen de wereld in zien vliegen.
En nu zijn we bezig met de renovatie van 2019. De huizen en de daken worden geïsoleerd en de schoorstenen
verwijderd. Dit laatste moest wel gebeuren vóór het broedseizoen begint en zo gebeurde het ook met de
schoorstenen in onze buurt.
De kauwen lieten de luidruchtige aanpassingen in de buurt stoïcijns aan zich voorbijgaan en vertoonden vanwege
het warme weer in begin februari al nestelneigingen. Wij hebben daar de aannemer op attent gemaakt, en een
dag later werd er aan de schoorsteensloop van dát huizenblok begonnen.
Zolang “hun” schoorsteen nog niet aan de beurt was, lieten ze zich niet verstoren en gingen door met hun
toekomstplannen, maar diezelfde dag werden die ruw verstoord en met veel kabaal viel de schoorsteen die zolang
als onderkomen voor de vogels had gediend, ten prooi aan de slopershamer.
Toen de werkmensen naar huis waren, zaten de kauwen, op zoek naar hun onderkomen, de dagen daarna wat
verwezen op de dakrand en konden het allemaal niet begrijpen. Zo sneu!
Ik heb het allemaal met lede ogen aangezien. Het moest gebeuren, het is niet anders, maar ik heb er echt veel
hartzeer van gehad.
ELMA

Saneren Rhoonse Stort
De eerste fase van de sanering is afgerond. Alle bomen zijn gekapt en er is een grote kale vlakte ontstaan. De
reacties zijn divers. Enerzijds is men positief over de ontstane vergezichten over de Zegenpolder en de grienden,
anderzijds is er teleurstelling over het verdwijnen van de vele markante bomen.
In april wordt begonnen met het aanbrengen van de deklaag en de verbreding van het talud aan de kant van de
polder. Hiervoor wordt grond uit de Zegenpolder gehaald, door daar sloten te verbreden en drassige gebieden
aan te leggen zoals voorgesteld in het Streefbeeld van het Buijtenland. Naar verwachting zal dit project voor de
winter worden afgerond.
Door DCG is een voorstel ingediend om een aantal grasachtige vlaktes af te scheiden met struiken en houtwallen.
Dit voorstel is grotendeels overgenomen en door de landschapsarchitect verder uitgewerkt. Er wordt gepoogd zo
veel mogelijk de zichtlijnen vanuit de grienden aan te houden in het ontwerp. Issues zijn nog wel de lichtvervuiling
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van de bedrijven in de Johannapolder en de wettelijke herplanting van de gekapte bomen. Voor dat laatste worden
nu voorstellen uitgewerkt. Het streven is de herinrichting aansluitend op het saneringsproject uit te voeren en
alles voor het einde van het jaar op te leveren.

Windturbines langs de Oude Maas – vervolg……
In het stukje over de windturbines in Rond Griend & Polder van september vorig jaar
werd gemeld dat er, op één locatie na, te weten die in Korendijk, ‘windstilte’ heerste
rond de ontwikkeling en uitvoering van de plannen voor het plaatsen van windturbines
langs de Oude Maas en verder rond Albrandswaard en Barendrecht. Dat is nog
steeds het geval.
Vorig jaar mei zijn de werkzaamheden aan het ‘Windpark Spui’ in Korendijk
begonnen. In de afgelopen maanden zijn de vijf windturbines geplaatst en in april
zullen deze in gebruik worden genomen. Het grote effect van de 200 meter hoge
windturbines op het landschap is al zeer zichtbaar. Inmiddels is er ook een
burgerinitiatief gestart om meer onderzoek te doen naar de effecten van het
geluidsspectrum van deze windturbines op de gezondheid en welbevinden van
omwonenden.
De uitspraak van de Raad van State op de vorig jaar ingediende beroepschriften op
het bestemmingsplan voor het ‘Windpark Oude Maas’ in Binnenmaas laat verder op
zich wachten. Voor een tweede keer zijn nog eens zes weken extra nodig voordat er
een uitspraak komt. Die zal waarschijnlijk begin april komen, dus tot dan ook hier
‘windstilte’.
Het is ook nog steeds stil rond de geplande windparken in Albrandswaard en
Barendrecht. Op de ‘Overzichtskaart windparken en windlocaties’ van de provincie
Zuid-Holland wordt aangegeven dat er voor de locaties Beneluxplein, Distripark
Eemshaven en Poort van Charlois nog geen initiatiefnemers zijn. Volgens de kaart
onderzoekt een onbekende initiatiefnemer mogelijkheden voor de locatie Vaanplein.
Gezien de windenergie opgave die de Provincie op zich genomen heeft en de ambitie
in het recente concept-Klimaatakkoord voor meer ‘wind op land’ kan worden verwacht
dat ook voor deze locaties plannen voor het plaatsten van windturbines zullen worden
ontwikkeld.
Wij blijven als vereniging alert op de verdere ontwikkelingen en daarom ook nu weer,
wordt vervolgd…..
Daan van Zanten
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Gezocht
Geboden

: vrijwilligers
: een mooie uitdaging en veel voldoening

Bij een almaar groeiende vereniging en een toenemend aantal activiteiten en werkzaamheden komt de behoefte
aan extra hoofden en handen logischerwijze om de hoek kijken. Daarnaast proberen we meer leden een actieve
rol te geven binnen onze vereniging.
Daarom zijn wij op zoek naar leden die:
• Onze activiteiten en excursies willen coördineren en organiseren
Werkzaamheden die hierbij horen zijn: het (mede) samenstellen van het activiteitenprogramma, het bedenken
van activiteiten en benaderen van mensen die activiteiten kunnen uitvoeren, de promotie (uitnodiging aan de
leden, kopij naar lokale bladen sturen, Facebook), het bijhouden van de aanmeldingen, het verzorgen van de
catering (indien nodig), communicatie met de deelnemers etc.. U staat er niet alleen voor want binnen de
vereniging is veel kennis en hulp beschikbaar om u op weg te helpen.
•

De organisatie van vrijwilligersactiviteiten voor hun rekening kunnen nemen
Denk hierbij aan circa vijf activiteiten per jaar in de grienden of polders. Mogelijke activiteiten zijn:
schoonmaken van bepaalde gebieden, snoeiwerk, planten van bomen of struiken, plaatsen van borden,
bankjes, opstapjes etc, inventariseren van bepaalde natuurgroepen enzovoorts.

Als u van mening bent dat u graag een steentje wilt bijdragen, maar u ziet op tegen de tijd die u hieraan kwijt bent,
meldt u zich dan toch aan want dan kunnen we kijken of we de taken over 2 (of meerdere) leden kunnen verdelen.
Spreekt het bovenstaande u aan en wilt u iets bijdragen aan de vereniging, neem dan contact op via
secretariaat@carnissegrienden.nl
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