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Voorwoord 
 
Wederom zit het jaar er bijna weer op. Voor DCG een succesvol jaar, waarin we ons op 
verschillende gebieden hebben kunnen laten horen en zien en mooie resultaten hebben 
bereikt. 
 
Zo is er de herinrichting van de Rhoonse Stort, waar een werkgroep het inrichtingsvoorstel 
van DCG vrijwel integraal heeft overgenomen en wat nu bij de besluitvormers ter 
goedkeuring voorligt. 
 
De Gebiedscoöperatie begint zich ook steeds meer te manifesteren en ook hier heeft DCG een belangrijke rol 
gehad in het opstellen van het faunabeheerplan en natuurlijk ook het jaarplan 2020. De eerste positieve 
natuurresultaten zijn al zichtbaar, meer en ook meer verschillende vogels worden waargenomen en ook 
verdwenen planten zien we steeds vaker terugkeren. 
 
We hebben uiteraard weer verschillende excursies georganiseerd, waarvoor de belangstelling vaak groter was 
dan de beschikbare capaciteit. Dit was eveneens het geval met de cursussen en workshops die er waren het 
afgelopen jaar. 
We zullen binnenkort ook ons eigen onderkomen hebben naast de ingang van de jachthaven: De Kopstoof. Er is 
een gebruikersovereenkomst gesloten met Staatsbosbeheer. De verwachting is dat we in 2020 kunnen beginnen 
met het schoonmaken en inrichten van het gebouw.  
 
Al deze activiteiten hebben zich ook vertaald in ons ledental, dat ook het afgelopen jaar weer fors is gestegen. 
 
De stikstofdiscussie is in alle hevigheid losgebarsten in ons land. Gelukkig raakt het ons gebied wat minder, omdat 
de grootste veroorzaker, de intensieve veeteelt, hier niet aanwezig is. We volgen de discussie echter nauwlettend, 
omdat als afgeleide hiervan de Natura 2000-gebieden mogelijk opnieuw worden bekeken. De grienden langs de 
Oude Maas zijn een uniek Natura 2000-gebied en wij zullen ons uiteraard inzetten om die status voor dat gebied 
te blijven behouden. 
 
De natuur- en milieufederaties hebben ons gevraagd hun initiatief voor de aanleg van zogenaamde energietuinen 
te steunen. Dat zijn velden met zonnepanelen.  Wij vinden als DCG, dat we open vlaktes (in de polders) niet 
moeten opofferen aan de aanleg van zonneparken en windparken. Er is daarnaast  voldoende potentieel aan 
bijvoorbeeld beschikbare daken op huizen en bedrijfsgebouwen dat nog niet wordt benut. We vinden dat de open 
gebieden moeten worden gekoesterd en niet moeten worden opgeofferd aan bebouwing. 
 
Het afgelopen jaar laat zien dat we een levendige vereniging zijn, die zich met veel zaken bezighoudt. Ook voor 
2020 denken dit voort te zetten. 
 
Ik wens eenieder, mede namens de andere bestuursleden, fijne feestdagen en een zeer voorspoedig 2020 toe. 
 
Leo Heezen 
 
 

Voortgang Buijtenland van Rhoon 
 
Om de transitie naar natuur inclusieve landbouw in het Buijtenland van Rhoon middels Lerend Beheren te 
begeleiden, is er een 3-jarig contract getekend met een consortium bestaande uit Louis Bolk, Sovon, VNC 
(Vereniging Nederlands Cultuurlandschap), Delphy (kennis en expertise centrum voor voedsel en planten) en 
Wageningen University. Experts van dit consortium zullen de leden van de Coöperatie begeleiden bij het nemen 
van beheer- en uitvoeringsmaatregelen. Ook monitoren zij de effecten van de genomen maatregelen.  
 
De Gebiedscoöperatie en de gemeente Albrandswaard hebben verschillende keren overleg gehad over hoe het 
streefbeeld kan worden geformaliseerd in het huidige dan wel aangepast bestemmingsplan. Juristen zij er nog 
niet uit over welke route precies moet worden genomen, omdat eerst alle voor- en nadelen van de verschillende 
opties in kaart worden gebracht. Grote veranderingen zoals opgenomen in het Streefbeeld, lopen hierdoor 
vertraging op. 
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Een werkgroep, waarin ook DCG zit, kijkt op dit moment naar hoe het toekomstig faunabeleid (o.a. het jachtbeleid) 
voor het gebied er moet komen uit te zien. Enerzijds is er natuur- en gewasschade door aanwezig wild en vogels, 
anderzijds is in het streefbeeld opgenomen dat er in principe geen jacht zal plaatsvinden tenzij absoluut 
noodzakelijk. DCG is van mening dat in principe geen jacht kan plaatsvinden. Echter op dit moment zal dat leiden 
tot te veel gewasschade voor de boeren en zal ook het realiseren van bepaalde natuurdoelen niet mogelijk zijn 
zonder jacht. Op beperkte schaal zal er daarom voorlopig worden gejaagd in het gebied. Op aandringen van DCG 
is er in het jaarplan van 2020 wel een experiment opgenomen met als doel jacht te voorkomen of de noodzaak te 
verminderen. Op dit moment wordt onderzocht hoe zo’n experiment kan worden opgezet. Om de effecten van 
maatregelen te kunnen beoordelen is monitoring van schade en afschot noodzakelijk en ook opgenomen in het 
jaarplan van 2020. 
 
Voorzitter 
 
 

Nationale tuinvogeltelling 2020 
 
De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon 
Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. 
Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen.  
 
Op 24, 25 en 26 januari 2020 vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. Telt u dit jaar ook (weer) mee? Het is 
leuk, makkelijk en belangrijk voor de vogels. 
 
Meld u alvast aan voor de Tuinvogeltelling e-mails, dan krijgt u gratis de special “Vogels voeren”. Verder ontvangt 
u in de aanloop naar het weekend leuke en informatieve mails met herkenningstips, vogelweetjes en praktische 
tuin- en voertips. U kunt zich aanmelden via: www.tuinvogeltelling.nl/meedoen/ 
 
 

Sanering van de Rhoonse Stort  
 
De sanering van de Rhoonse Stort is op enkele details na afgerond. Dat wil zeggen dat het oorspronkelijke 
saneringsproject is afgerond, maar de herinrichting zal, als er door de verantwoordelijken mee wordt ingestemd, 
volgende jaar worden uitgevoerd. De officiële oplevering van het saneringsproject heeft op donderdag 21 
november plaatsgevonden. Er zijn echter nog wel wat restpunten. 
 
De grondwerkzaamheden zijn vrijwel voltooid, alleen de bufferzone tegen de Zegenpoldersedijk zal later worden 
voltooid als de percelen in de Zegenpolder, waar deze klei moet worden weggehaald, in het bezit zijn gekomen 
van de provincie.  
 
Het fietspad is gelukkig weer open, al zal de 
toplaag waarschijnlijk pas na de winter kunnen 
worden aangebracht. 
 
De parkeerplaats is weer ingericht en ziet er 
fraai uit, al missen we de doorgangen naar de 
voetpaden in de grienden. Ook de verlichting 
van de parkeerplaats is nog onder discussie. 
De voorzieningen hiervoor in de grond zijn 
reeds aanwezig, maar niet alle betrokken 
partijen zijn het er over eens of verlichting 
noodzakelijk is of niet. Een besluit hierover zal 
waarschijnlijk met de vaststelling van het 
inrichtingsplan worden genomen.  
 

https://www.tuinvogeltelling.nl/?pagina=2570
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Het herinrichtingsplan is door de werkgroep afgerond en 
op woensdag 27 november door onze voorzitter, namens 
de gehele werkgroep, officieel overhandigd aan wethouder 
Martijn Heezen. Als hij er mee instemt, zal het aan de raad 
worden voorgelegd ter goedkeuring. De provincie en het 
NRIJ zullen dan naar verwachting voor uitvoering zorgen. 
In het plan zijn niet alleen voorstellen opgenomen voor de 
inrichting van het stort, maar er zijn ook dringende 
aanbevelingen opgenomen voor:  

• Het zo spoedig mogelijk starten van het aanplanten 

van de bomen binnen de gemeente Albrandswaard, ter 

compensatie van de bomenkap op het voormalige 

Stort; 

• Het aanbrengen van verlichting op de parkeerplaats, 

dit ter bevordering van de veiligheid; 

• Het maken van een voorstel voor het ontwikkelen van het stukje terrein tussen de Rhoonse Stort en de 

Johannapolder, dat lijkt te zijn vergeten in alle uitgevoerde plannen. 

We zijn hoopvol dat de herinrichting zal worden uitgevoerd zoals in het voorstel van de werkgroep aangegeven. 
Uiteraard moeten de verantwoordelijke instanties (gemeente Albrandswaard, PZH en NRIJ) instemmen met de 
plannen en budget voor de uitvoering beschikbaar stellen.  

 
 

Geplande activiteiten 2020 
  
Voor het nieuwe jaar staan de volgende activiteiten in de planning:   
  
•  Bezoek aan het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam met rondleiding; 
·  Excursie naar het eiland van Brienenoord; 

• In verband met de grote belangstelling in september 2020 nogmaals een rondleiding in de Historische Tuin 

Schoonoord. 
 

Van de betreffende data wordt u te zijner tijd op de hoogte gesteld. 
 
Daarnaast staan ook de volgende activiteiten in de planning: 
  
• Zaterdag 04 januari - Nieuwjaarsreceptie. Zie de uitnodiging elders in deze uitgave. 

• In maart de jaarlijkse schoonmaak van de grienden.  

• In april -  Algemene Ledenvergadering.  
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Bezoek aan Historische Tuin Schoonoord, 27 september 2019 
 
Voorzien van regenjassen, laarzen en paraplu’s in verband met het wispelturige weer, verzamelde de groep zich 
bij het toegangshek van Historische Tuin Schoonoord. Daar werden we opgewacht door de gids van Gilde 
Rotterdam. 
 
Zij vertelde ons dat Schoonoord een lange historie heeft die teruggaat tot 1706 toen in de Muizenpolder de 
buitenplaats Rust en Lust werd aangelegd. In 1816 kreeg de tuin de naam Schoonoord. In de loop der jaren is de 
tuin eigendom geweest van verschillende Rotterdamse families. In 1860 werd in opdracht van Hendrika van 
Hoboken door landschapsarchitect Zocher het huidige ontwerp voor de tuin gemaakt. De Libanonceders, de vijver 
en de beuken van toen zijn er nu nog terug te vinden. 
 
In 1996 heeft de familie Mees de tuin overgedragen 
aan Stichting Schoonoord, zodat liefhebbers nu en in 
de toekomst van de tuin kunnen genieten. Door haar 
historische elementen, unieke ligging en bijzondere 
beplanting is Schoonoord in 2000 aangewezen als 
beschermd rijksmonument. 
 
Op de website van de tuin is een leuk historisch 
filmpje te zien (https://www.tuinschoonoord.nl/video). 
Wandelend en luisterend naar de gids merkten we dat 
het weer opklaarde en kwam zelfs de zon 
tevoorschijn. En ondanks dat weinig planten nog 
bloeiden, was er veel te zien wat de moeite waard 
was, zoals bijvoorbeeld de enorme gunnera of 
mammoetblad, de Libanon ceders, de moerascypres 
met zijn “knietjes” en de blauweworstenboom. 
       gunnera of mammoetblad 

 
 

 

 

 

 

 

 
  blauweworstenboom. 

In het voorjaar zal de tuin er heel anders uitzien, reden temeer om er dan nog eens terug te komen. 

Connie Feijen  

 
 
 
 
 
 

https://www.tuinschoonoord.nl/video
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Workshop “Kerstengel maken”  
 
Op 21 november 2019 om half acht namen 14 deelnemers plaats aan een 
grote tafel in het Jongerencentrum en werd onder leiding van Netty 
Wermeester gestart met het maken van een kerstengel. Hiervoor had 
iedereen een boek meegenomen waarvan door het vouwen van de 
bladzijden een engel moest worden gemaakt. 
 
Met schaar, liniaal en lijm werd hard gewerkt om de engel op tijd klaar te 
hebben. Aan het eind van avond hadden veertien oude, afgedankte boeken 
een nieuwe bestemming gekregen. 
 
Het was een gezellige workshop met een leuk resultaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rondleiding in Vogelklas Karel Schot  
 
Op 19 oktober om vier uur ‘s-middag werd onze groep van 15 deelnemers, waaronder 3 kinderen, ontvangen door 
een medewerker van de Vogelklas. Voordat de rondleiding begon vertelde zij ons hoe de Stichting Vogelklas Karel 
Schot is ontstaan. Rond 1950 werd bij de toenmalige schoolmeester Karel Schot een duif gebracht. Omdat hij 
graag biologieles gaf en hij ook zijn leerlingen interesse voor de natuur wilde bijbrengen, besloot hij het dier in de 
klas te verzorgen. Samen timmerden ze een hok en na een tijdje was de vogel opgeknapt en kon hij vrijgelaten 
worden. Al gauw werd er vaker een zielige vogel meegebracht door de leerlingen en langzamerhand kwamen er 
meer zelfgebouwde hokken in de klas te staan. Dit raakte natuurlijk snel bekend in de buurt en als er weer een 
gewonde of jonge vogel werd gevonden, zei men: “Breng maar naar de vogelklas van Karel Schot”. 
 
Alle in het wild levende vogelsoorten, vleermuizen, egels, marters en andere kleine zoogdieren kunnen bij de 
Vogelklas terecht. Voor andere soorten en bij plaatsgebrek weten de medewerkers van de Vogelklas de weg naar 
het juiste opvangcentrum. 
 
Bij de Vogelklas werken ruim 100 vrijwilligers. Hun taak is vooral het schoonmaken van de verblijven en de 
materialen en het verzorgen van de dieren. Ook dierenartsen en ecologen zijn betrokken bij de opvang. 
 
We kregen te zien waar de vogels ondergebracht worden. Al naar gelang de ernst van hun verwondingen of hun 
ziekte zitten ze alleen in een hok, gaan ze in een verwarmde ruimte of mogen ze naar buiten. Binnen zagen we 
onder andere zwanen en meerkoeten in een bassin, meeuwen, een uil, een gans en een koperwiek. Daar bevond 
zich ook de ruimte waar men het voer bewaart. Dat wordt soms speciaal samengesteld als de toestand van een 
vogel daarom vraagt. De buitenruimte is grotendeels ingericht met volières en bassins. 
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Vorig jaar verleende de Vogelklas eerste hulp bij de opvang 
van enkele honderden door olie besmeurde knobbelzwanen. 
Na een paar dagen werden zij overgebracht naar de tijdelijke 
noodopvang in Hoek van Holland waar medewerkers en 
vrijwilligers van de Vogelklas intensief hebben meegeholpen 
om de zwanen schoon te krijgen. 
 
De vogels worden verzorgd tot ze in staat zijn weer voor 
zichzelf te zorgen, waarna ze worden vrijgelaten. De tuinvogels 
krijgen hun vrijheid terug vanuit de tuin van de Vogelklas. Voor 
de andere vogels wordt met behulp van een ecoloog gezocht 
naar een geschikte locatie met voldoende voedsel en 
veiligheid. 
 
Na een uur waarin we veel informatie kregen van een 
enthousiaste gids zocht ook onze groep de vrijheid weer op. 
 
Connie Feijen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contributie 2020 
 
De hoogte van de contributie verandert in 2020 niet. Het bedrag blijft dus € 10 per jaar. Uiteraard wordt een hogere 
bijdrage op prijs gesteld. 
Wel zal de wijze waarop u het bedrag kunt overmaken worden aangepast. DCG zal namelijk stoppen met de 
acceptgirokaart als betaalmiddel om de volgende redenen: 

• Er was sprake dat de acceptgirokaart al in 2019 door de Nederlandse banken zou worden uitgefaseerd. 
Dat is voorlopig uitgesteld.  Maar we willen ons er wel al op voorbereiden; 

• Steeds meer leden (op dit moment +/- 100 van de 560) kiezen ervoor om de RG&P in digitale vorm te 
krijgen i.p.v. in papieren vorm. Voor deze leden moet er dus ook een oplossing komen voor het betalen 
van de contributie, want het betaalverzoek (de acceptgirokaart) werd tot op heden als bijlage met de 
december uitgave van de RG&P meegestuurd. 

• Het is best lastig om dit allemaal in goede banen te leiden. Je hebt etiketten nodig voor de papieren versie 
van de RG&P en je hebt betaalverzoeken nodig voor het overmaken van de contributie. Het juiste etiket 
en het juiste betaalverzoek bij elkaar te krijgen, moet uiterst secuur gebeuren en vraagt heel veel tijd. 

 
 



Rond Griend & Polder    8 

 

RG&P december 2019, 68e nummer  

 

 

Het bestuur van DCG heeft er daarom voor gekozen een splitsing toe te passen tussen het versturen van de 
RG&P en het versturen van het betaalverzoek voor de contributie. 
Het versturen van de RG&P: 

• Zowel de papieren versie als de digitale versie zal medio december worden verstuurd; 

• De leden die voor de papieren versie van de RG&P hebben gekozen, blijven die via de post ontvangen; 

• De leden die voor de digitale versie van de RG&P hebben gekozen, blijven die via e-mail ontvangen. 

Het versturen van het betaalverzoek voor de contributie: 

• Het betaalverzoek voor de contributie zal eind december per e-mail worden verstuurd; 

• Door middel van een bankoverschrijving (het door u in te vullen formulier moet u naar uw bank opsturen) 
of met behulp van internetbankieren, kunt u de contributie onder vermelding van uw lidnummer (staat op 
het betaalverzoek) overmaken naar DCG; 

• De leden (+/- 40) waarvan bij DCG geen e-mailadres bekend is, krijgen het betaalverzoek per post. 

VOOR DE GOEDE ORDE: de mogelijkheid om de papieren versie van de RG&P te ontvangen zal ook in de 
toekomst blijven bestaan. Het is zelfs mogelijk om zowel de papieren versie als de digitale versie van de RG&P 
te krijgen; u kunt deze laatste doorsturen naar familie, vrienden, buren, collega’s, etcetra. Uiteraard hopen wij dat 
deze mensen ook lid zullen worden van DCG. S.v.p. doorgeven aan het secretariaat, als u dit wilt. 
 
In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op het einde van het 
betaalverzoek de gegevens, die DCG van u heeft vastgelegd in een digitaal informatiesysteem. Wij stellen het op 
prijs als u het secretariaat belt of e-mailt om deze gegevens, indien nodig, aan te passen of aan te vullen. 
 

 
Nieuwjaarsreceptie 2020 
  

Geachte griendenvrienden, 
 
Het bestuur van vereniging De Carnisse Grienden is het een genoegen u van harte uit te nodigen voor de 
nieuwjaarsreceptie 2020. Deze wordt zoals altijd gehouden op de Fram, het schip van Scoutinggroep Fridtjof 
Nansen. 
Datum  : zaterdag 04 januari 
Tijd  : van 12.00 tot 14.00 
Locatie  : het schip de Fram 
Adres : Koedoodsehaven 17 te Barendrecht, nabij het gemaal Breeman en de parkeerplaats                                    
                            van de Carnisse grienden. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt u getrakteerd op erwtensoep met stokbrood, traditioneel geschonken door 
de heer Teus Kraaijeveld. 
 
Voorzitter Leo Heezen zal onder andere stilgestaan 
bij datgene waar de vereniging in het afgelopen jaar 
mee bezig is geweest en wat de speerpunten zijn 
voor 2020.  
 
Wij hopen u met velen te mogen begroeten. 
 
Met griendelijke groet, 
Het bestuur van vereniging De Carnisse Grienden. 
 
 
 
 
 
 

De FRAM  op het Amsterdam-Rijnkanaal 2015  
© S.J. de Waard / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons) 

 



Rond Griend & Polder    9 

 

RG&P december 2019, 68e nummer  

 

 

 

Waarnemingen in griend & polder  
 
Dit zijn de recente bijzondere of vermeldenswaardige waarnemingen van planten en dieren in onze gemeente. 
Zoekt u de namen eens op via internet, u staat verstelt van de schoonheid. Heeft u ook iets bijzonders 
waargenomen? Laat het ons dan weten, dan nemen wij dit op in deze rubriek. 

  

• Op 9 en 12 september een jagende visarend op de Oude Maas ter hoogte van jachthaven Rhoon. 
 

• Op het Groenedijkviaduct tussen de Slotsedijk en de Vondelingenweg is begin september de plant wijde 
alsem gevonden. Het oorspronkelijke  verspreidingsgebied is oost-Azië (China, Japan, Korea) en wordt sinds 
een aantal jaar langs de A15 aangetroffen. Dit is de eerste in Nederland die op een openbaar toegankelijke 
plek staat en tevens de eerste waarneming binnen ons werkgebied. 
 

• Ook dit jaar is glanzend baardmos weer gesignaleerd in Bos Valckesteijn. Het is nog altijd de enige plek in 
Nederland waar dit korstmos groeit! 
 

• Na de graafwerkzaamheden in de Zegenpolder is er veel slik en modder, wat een grote aantrekkingskracht 
heeft op steltlopers. Soorten die we normaal gesproken vooral langs de kust zien zijn dit najaar ook in Rhoon 
gezien, zoals bontbekplevier, bonte strandloper, zilverplevier en zwarte ruiter. 
 

• Het was een goed jaar voor koninginnenpages in Nederland, onze grootste dagvlinder. Ook in Albrandswaard 
werden enkele exemplaren gezien, langs vliegend of op vlinderstruik in de tuin. 
 

• Op 4 oktober zat een ijsgors in de Zegenpolder. Dit is een kleine zangvogel die boven de poolcirkel broedt en 
in kleine aantallen in Nederland overwintert.  
  

• Op 20 oktober waren acht ooievaars aanwezig tussen de Poelweg en de Essendijk. Ook op 21 oktober nog 
aanwezig, rond het middaguur vlogen zij op, wonnen hoogte en staken nabij de Heinenoordtunnel de Oude 
Maas over, hun weg richting het zuiden vervolgend. 
 

• Op 8 november vloog er een zeearend boven de Carnisse Grienden, een volwassen vogel. 
 

• Vanaf 17 november zat er een geelgors in een akker met zonnebloemen in de Molenpolder, langs de 
Essendijk. De vogel was minstens tien dagen aanwezig. Het is de eerste keer in decennia dat deze soort voor 
langere tijd in onze gemeente verblijft. 

Twee bijzondere insectensoorten uitgelicht: 

o De eikenpage is een kleine dagvlinder die verspreid over  Nederland voorkomt, 
maar slechts zelden talrijk is. In de levenscyclus is deze vlinder geheel afhankelijk 
van eiken. De eitjes worden in de kruin van de boom afgezet, het volgende 
voorjaar verschijnen de rupsen die alleen eikenbladeren lusten. Al langere tijd 
wordt deze soort in het Zuiderpark op Rotterdam-Zuid waargenomen, pas sinds 
enige jaren ook in Albrandswaard. Vooralsnog zijn er alleen waarnemingen 
bekend uit de Kasteelgaarde en Bos Valckesteijn.  
 

o De bruine glazenmaker is een grote libel en behoort tot de schaarsere soorten in 
onze regio. Het is een uitgesproken nazomersoort die van juli tot in oktober kan 
worden aangetroffen. In Albrandswaard wordt hij vrijwel uitsluitend waargenomen 
in de Grienden, langs de Koedood en in het Buijtenland van Rhoon. Deze soort 
valt op door het roestbruine voorkomen en de bruin aangel open vleugels. 

 

 

 

 

 

https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/blauwe-glazenmaker
https://images.e-vision.nl/vlinderstichting/images/optimized/d9c566d2-8379-4837-839c-23fb7234d153.jpg&h=768&w=1024&mode=fill&bg=ffffff&v=0
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Vrijwilligers gezocht 
  
Wij zijn als bestuur voornemens verschillende vrijwilligersactiviteiten te gaan organiseren. Maar voor we dat 
daadwerkelijk in gang gaan zetten, willen we eerst graag weten of er wel voldoende leden bereid zijn 
vrijwilligersactiviteiten gericht op het behoud van de natuur in ons grienden en polders te doen. 
  
Het bestuur denkt dan aan de volgende activiteiten: 

• Het schouwen van weilanden op vogelnesten en andere interessante plekken, voordat de boeren het gras 

maaien; 

• Het kleinschalig planten van wilgen en later ook het onderhouden ervan; 

• Activiteiten om schade aan jonge aanplant en volgroeide gewassen door vogels en/of andere dieren te 

minderen met als doel jacht te voorkomen; 

• Inrichten en onderhouden Kopstoof (het aan ons door Staatsbosbeheer ter beschikking gestelde gebouw bij 

de jachthaven in Rhoon); 

• Etcetera. 

  
Deze lijst is zeker niet compleet, maar geeft een indruk van de activiteiten waar we aan denken. Deze kunnen in 
het weekend, maar ook doordeweeks, plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het schouwen van weilanden. Afhankelijk 
van de animo kunnen we activiteiten toevoegen of van de lijst halen. 
  
We zouden graag willen weten of hier voldoende belangstelling voor is onder onze leden. Daarom een oproep 
aan jullie allemaal om aan ons secretariaat door te geven of je bereid bent iets te doen. Het maakt hierbij niet uit 
of u maar een paar uur per jaar beschikbaar bent of meer uren/dagen op maand/jaarbasis.  
  
Het doorgeven van belangstelling is geheel vrijblijvend en zal tot geen enkele verplichting leiden, maar het geeft 
ons wel inzicht in de mogelijke inzet die we zouden kunnen organiseren. 
  
Graag je interesse doorgeven door een mail te sturen naar: secretariaat@carnissegrienden.nl  

  

 

 

mailto:secretariaat@carnissegrienden.nl

