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 Voorwoord 
 
We dachten het jaar goed te beginnen met allerlei nieuwe en terugkerende activiteiten 
en toen kwam ineens het Corona virus met al die getroffen mensen over de gehele wereld 
om de hoek. De wereld veranderde in een paar dagen en vrijwel alles stond ineens stil. 
We kregen alarmerende berichten over de vele slachtoffers in het buitenland en later ook 
in ons eigen land. Ik was voor een project in Vietnam en moest vervroegd naar Nederland 
terugkeren om niet daar in een lockdown vast te geraken.  
  
In Nederland slaat het virus ook in alle hevigheid toe en de verwachting is, dat we nog 
wel even met de extra maatregelen te maken blijven houden. Een zeer stressvolle tijd. 
We leven heel erg mee met al die mensen die ziek zijn geworden of in afzondering zitten en uiteraard hebben we 
heel veel sympathie voor al degenen die betrokken zijn bij het helpen van alle slachtoffers en het voorkomen van 
nieuwe besmettingen. 
  
De afgekondigde maatregelen hebben uiteraard ook gevolgen voor onze geplande activiteiten. Ons programma 
voor dit jaar is abrupt onderbroken.Wanneer we weer verder kunnen weten we niet. Prioriteit is nu het virus uit 
onze samenleving te verdrijven. Daarna zien we wel verder. 
  
De geplande Algemene Ledenvergadering kan ook geen doorgang vinden. Wanneer deze wel kan worden 
gehouden is zeer onzeker en niet uitgesloten is, dat dit pas na de zomervakantie zal zijn. Er moeten wel een aantal 
zaken worden geregeld en daarom kiezen we voor een uitzonderlijke schriftelijke raadpleging en stemming van 
de leden. Zie hiervoor verder in RG&P. 
  
Ook de andere projecten waar we jullie de afgelopen keren over hebben gerapporteerd liggen op dit moment stil 
of gaan op een laag pitje door. Zo ook de verdere inrichting van de Kopstoof. We hebben nog wel het gebouw 
leeg kunnen maken en er zijn wat onderhoudswerkzaamheden gedaan. Ook hebben we een aantal gebruikte 
tafels en stoelen aangeschaft. Helaas is het daar bij gebleven. Na de crisis gaan we wel weer verder. 
  
Ik wens eenieder heel veel sterkte in deze crisis periode en hoop dat we weer snel de activiteiten kunnen vervolgen 
waar we als vereniging ons zo hard voor inzetten. 
  
Leo Heezen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gebruikelijk foto na afloop van de Nieuwjaarsreceptie 2020 
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Waarnemingen in griend en polder 
 
Hier volgt een opsomming van de vermeldenswaardige waarnemingen van planten en dieren in het werkgebied 
van de vereniging in het afgelopen kwartaal. Alle waarnemingen zijn terug te vinden op                                     
albrandswaard.waarneming.nl. Heeft u ook iets bijzonders waargenomen? Laat het ons weten, dan nemen wij dit 
op in deze rubriek. 
  
Waarnemingen 1 december 2019 – 1 maart 2020 

• De gehele winter zaten er twee paartjes ooievaar in de gemeente. Het paar tussen Poortugaal en Hoogvliet 

broedt daar sinds er een nestpaal staat. De twee vogels die nabij het Weegje rondhangen zijn voor zover bekend 
geen lokale broedvogels; de ene is in 2013 geboren in Alphen a/d Rijn, de andere in 2015 in Herwijnen. 

 

• Op 14 december 2019 zat er een man sneeuwgors in de jachthaven van Rhoon. Deze werd ontdekt tijdens een 

excursie van de vereniging. Normaal gesproken overwintert deze soort langs de kust, mogelijk is de vogel het    
binnenland in gewaaid tijdens harde westenwind. De volgende dag kon hij niet worden teruggevonden. 

 

• Op 5 januari 2020 vloog er opnieuw een zeearend over de Oude Maas. Het lijkt er op dat deze enorme roofvogel, 

met een spanwijdte tot 2,5m, steeds vaker onze regio bezoekt. 
 
  
Uitgelicht: 
Steeds vaker komen wandelaars, fietsers en voorbijgangers oog in oog te staan met een ree. Deze hertachtige 
heeft haar areaal in de afgelopen eeuw enorm uitgebreid. Sinds een jaar of tien behoort ook het eiland 
IJsselmonde tot het leefgebied, met het zwaartepunt van de verspreiding in de groene buitenranden van 
Albrandswaard en de oever van de Oude Maas. In het Buijtenland van Rhoon worden de reeën maandelijks geteld 
(zie grafiek). Na een kalm begin zien we sinds 2016 het jaarlijkse gemiddelde telkens toenemen. Zo was er in 
december 2019 een groep van maar liefst twintig exemplaren te bewonderen langs de Veerweg richting de 
golfbaan. 
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DCG – Jaarrekening 2019 - Toelichting 
  
De Penningmeester geeft in zijn verantwoording het volgende aan. DCG is in 2019 netto gegroeid van 493 naar 
560 leden. In principe zou dat moeten leiden tot een   beter financieel resultaat. Dat is echter niet het geval. Aan 
de inkomstenkant heeft dat te maken met het feit dat de groei in aantal leden voornamelijk in de 2e helft van het 
jaar is gerealiseerd; leden die na 30 juni lid zijn geworden  betalen al wel contributie, maar deze wordt pas in 2020 
in het resultaat opgenomen. 
  
De grootste kostenposten van DCG betreffen het drukken van het verenigingsblad “Rond Griend & Polder” en de 
portokosten voor het verzenden hiervan. Deze kosten stijgen al jaren substantieel. Er is een digitale versie RG&P 
beschikbaar. De leden worden actief benaderd om (uiteraard vrijblijvend) te kiezen voor de digitale  versie van 
RG&P. 
  
Ook de bankkosten stijgen meer dan gemiddeld. In 2020 is gestart met het versturen van de contributie-facturen 
via e-mail naar de leden die een e-mailadres aan DCG hebben verstrekt in plaats van de acceptgirokaart. De 
verwerking van acceptgirokaarten is aanmerkelijk duurder. De leden worden daarom actief benaderd om een      e-
mail adres (indien beschikbaar) op te geven, zodat er ook op dat front besparingen kunnen worden gerealiseerd. 
  
Het financieel resultaat 2019 wordt beïnvloed door de volgende factoren: 

•  Er is minder dan begroot uitgegeven aan activiteiten, zoals excursies & workshops; 

•  De productiekosten en portokosten van RG&P waren in 2019 (eenmalig) hoger dan begroot vanwege het 
stringenter toepassen van het “factuur-stelsel” in de  financiële administratie; 

•  De bestuurskosten waren hoger dan begroot vanwege de aankoop van archief opbergboxen en de aankoop 
van extra postzegels voor het Secretariaat en de Penningmeester; 

•  De IT-kosten waren hoger dan begroot vanwege de aankoop van een laptop voor de werkzaamheden van 
het secretariaat en voor het verzorgen van presentaties. 

  
Voor 2019 was een bedrag gereserveerd voor het “Project Griend & Polder” voor het eventueel plaatsen van 
bankjes op de Zegenpoldersedijk als de sanering van de “Rhoonse Stort” is voltooid. Dit bedrag wordt naar 2020 
doorgeschoven. 

  
Van de aankoop van computerapparatuur, drukwerk, etiketten, kantoorbenodigdheden, meubilair, papier, 
postzegels, etc. wordt geen voorraadadministratie bijgehouden. De kosten daarvan zijn in 2019 of in voorgaande 
jaren al direct in het resultaat opgenomen. 

  
Met instemming van de kascontrolecommissie is de jaarrekening 2019 opgenomen in deze RG&P. De 
kascontrolecommissie heeft de financiële verslaglegging goed-gekeurd en adviseert de leden het bestuur 
decharge te verlenen. De formele dechargeverlening door de leden zal dit jaar noodgedwongen niet op de ALV 
plaatsvinden. Indien u bezwaar hebt tegen de decharge laat dit dan voor 15 mei schriftelijk weten aan het bestuur 
viasecretariaat@carnissegrienden.nl. Indien wij geen bezwaren ontvangen, gaan we er van uit dat u akkoord gaat 
met het voorstel van de kascontrolecommissie. Bovenstaande geldt eveneens voor de Begroting van 2020. Bij 
geen bezwaar gaan we er van uit dat u akkoord bent. 

 
Geplande activiteiten 
  
De voor de komende maanden geplande activiteiten:  

•  rondleiding in Heemtuin Charlois 

•  bezoek aan Historische tuin Schoonoord 

•  workshop fotografie 

•  excursie naar de Sophiapolder 
  
zullen in verband met het coronavirus voorlopig niet doorgaan. Zodra er betere   tijden aanbreken, pakken we de 
planning weer op en krijgt u op de gebruikelijke  manier bericht van bovenstaande of nieuwe activiteiten. 
  

 

mailto:secretariaat@carnissegrienden.nl
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Wilgen planten 
  
Op 18 en 21 maart hadden we een vrijwilligersactie in gang gezet om circa 1000 wilgen te planten op het perceeltje 
grond op de hoek van de Schenkeldijk en de  Essendijk. De aanplant van dit griendje is onderdeel van het 
Streefbeeld van het Buijtenland van Rhoon. Alles was samen met VNC (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) 
goed voorbereid en de stekken waren bij Staatsbosbeheer besteld. Toen kwamen de corona maatregelen en 
moesten we de vrijwilligersactie afblazen.  
  
Omdat de wilgen toch geleverd werden, hebben we als bestuur besloten om met een klein groepje mensen, met 
inachtneming van de corona adviezen, de bomen alsnog te planten. Dat is gelukt. Alle wilgen staan in de grond. 
Er zijn zeven        verschillende soorten in de diverse percelen uitgezet. Hopelijk kunnen we volgend jaar al de 
verschillende soorten bewonderen.  
  
Het idee is ook om de komende jaren deze wilgen met vrijwilligers van de vereniging te gaan knotten. Speciaal 
voor dit doel zijn de geplante wilgen slechts 1 meter hoog gehouden, zodat de takken gemakkelijk bij de knot 
kunnen worden verwijderd.  
Voor volgend jaar denken we weer een stukje griend aan te planten aan de     Schenkeldijk. Dit is eveneens 
onderdeel van het Streefbeeld van het Buijtenland van Rhoon. En ook dit overwegen we met vrijwilligers aan te 
planten. We houden jullie op de hoogte. 

Foto gemaakt en aangeleverd door Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 
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Jaarverslag 2019 
  
Activiteiten: 
In totaal zijn er 14 activiteiten geweest waarvan negen excursies en een workshop.  
  
De vereniging heeft m.m.v. de scouts van Fridtjof Nansen de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op de Fram kunnen 
houden.  
  
Tijdens de Voorjaarsmarkt in Poortugaal hebben zich 13 nieuwe leden gemeld en op de Historische Polderdag 
konden 20 nieuwe leden worden genoteerd.  
  
De gezamenlijke Schoonmaak van de oevers van de Oude Maas in samenwerking met de Lionsclub Rhoon Oude 
Maas en de Tafelronde 154 was een groot succes. Er meldden zich 7 nieuwe leden. 
  
Bestuursvergaderingen: 
Het bestuur is vijf keer bij elkaar gekomen. 
  
Er is op 11 april een ALV gehouden.  

  Tijdens de ALV was penningmeester Daan van Zanten aftredend en niet herkiesbaar.  

  Frans Somers werd unaniem aangenomen als nieuwe penningmeester. Frans heeft zijn nieuwe (financiële) 
ledenadministratie gepresenteerd.  

  Elma Schreuders was aftredend en unaniem herkozen tot secretaris.  

  Connie Fijen werd geïnstalleerd als Activiteiten-commissie.  
  
Diversen: 
Er zijn diverse Nieuwjaarsrecepties bezocht. Gesprekken zijn gevoerd met onder andere. de gemeente 
Barendrecht en de Stichting Natuur- en Landschap Zwijndrechtse Waard betreffende activiteiten met scholen, en 
met het Hoekschewaardse Landschap betreffende windturbines langs de Oude Maas. 
  
Er zijn drie kennismakingspresentaties gegeven aangaande de vereniging. Ook heeft DCG Acte de Préséance 
gegeven bij de installatie van burgemeester De Witte, en bij het zondagochtendprogramma van RTV 
Albrandswaard. 
 
DCG is betrokken geweest bij bijeenkomsten betreffende de Toekomstvisie Albrandswaard en Wonen in 
Albrandswaard 2040, de energietransitie en de Poort van Albrandswaard. 
 
Gebiedscoöperatie: 
DCG is actief in de Gebiedscoöperatie. Onder andere. is de vereniging in de  persoon  van Leo Heezen betrokken 
bij het uitwerken van de (bestuurlijke) taken en de (natuurlijke) mogelijkheden van de coöperatie. Ook is Leo 
betrokken geweest bij verschillende sollicitaties betreffende het bemensen van de organisatie van de coöperatie. 
  
 SBB: 
Met Staatsbosbeheer is vijf  maal overleg geweest en er is een artikel van DCG m.b.t. “Stoere Types” (knotwilgen)  
geplaats in het Staatsbosbeheer Magazine. Met SBB is de gebruiksovereenkomst getekend v.w.b. de Kopstoof 
alwaar ook het archief van DCG  is ondergebracht. 

Stort: 
Vanwege de sanering van het Stort zijn er 10 bijeenkomsten geweest.  
DCG heeft kennis van de vroegere en de bestaande situatie kunnen delen met de projectgroep en heeft in de 
persoon van Niels Godijn een herinrichtingsplan gepresenteerd dat een op een door de projectgroep is 
aangenomen en uitgewerkt door Landschapsarchitect Peter Verkade. Daarin is ook voorzien van drie ijsvogel- 
/oeverzwaluwwanden aan de griendenkant. DCG heeft op 26 november een presentatie aangaande kunnen 
geven. 
  
Het jaar 2019 begon met een ledental van 493 en sloot af met 560 leden. 
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Grote schoonmaak grienden 2020 
 
Meer dan 200 vrijwilligers hebben zich zaterdag  7 maart 2020 ingezet om de grienden en de oevers langs de 
Oude Maas te ontdoen van afval. En afval werd er gevonden!  
  
De opkomst was, mede vanwege het prachtige weer, enorm. Naast de waterscouts van Fridtjof Nansen en de 
Scouting Albrandswaard kwamen veel leden en niet-leden opdagen. Totaal tegen de 100 man/vrouw. Dat 
betekend dat er erg veel vuil is opgeruimd. Buiten het gebruikelijke en overtollige plastic afval werden in de 
Carnisse grienden o.a. Kerstballen, oude fietsen en speelgoedbeesten gevonden. Veel lol was er om iemand die 
op zijn sokken terug kwam, omdat zijn laarzen in de blubber achter waren gebleven. Later werden deze als 
gevonden afval ingezameld. Nadeel van de grote opkomst was dat de gebruikelijke erwtensoep en krentenbollen 
na   afloop enigszins tekort schoten. 
  
 
In natuurgebied Klein Profijt gingen dit jaar een dertigtal vrijwilligers aan de slag.  Volgens de Rhoonse Lions is er 
ook dit jaar minder vuil aangetroffen dan in eerdere jaren. Blijkbaar laat de Oude Maas bij overstroming steeds 
minder vuil achter, op zich een goed teken. Volgens de ruimers ligt het bijzondere gebied er, zeker bij goed weer 
als zaterdag, opnieuw als een plaatje bij, klaar voor een nieuw broedseizoen.    
Burgemeester De Witte kwam belangstellend kijken en hielp een handje mee in de Rhoonse grienden. Zij is zo 
enthousiast geworden dat zij volgend jaar een ander gedeelte van het gebied wil helpen schoonmaken.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De erwtensoep van Teus Kraaijeveld 
 
Ook Tafelronde 154 Rhoon vindt het belangrijk om zich in te zetten 
voor lokale    goede doelen en steekt ook graag zelf de handen uit de 
mouwen. Daarom nam de Tafel het voortouw bij de Rhoonse grienden. 
Na de voorbespreking met koffie en wat lekkers gingen de groepen 
enthousiast op pad met vuilniszakken en grijpers. Na een anderhalf uur 
struinen en tientallen vuilniszakken verder, werd de opruimactie      
afgesloten met soep en broodjes en voor de kinderen een 
opruimdiploma. Zoals  ieder jaar een geslaagd avontuur.  
  De (jonge)man die terugkwam zonder     
  laarzen…. 
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Cursus Natuurgids IJsselmonde 
  
Als vereniging willen we heel graag onze mooie natuur en polder aan leden en niet-leden laten zien. We krijgen 
elk jaar behoorlijk wat verzoeken van groepen geïnteresseerden voor een rondleiding door ons gebied. 
  
Tot nu toe worden deze rondleidingen door Nettie, Corrie of Niels gegeven. We zouden deze groep graag willen 
uitbreiden met wat meer personen die het leuk vinden om een paar keer per jaar een excursie voor een kleine 
groep mensen (leden of niet-leden) te verzorgen.  
  
Ook andere natuurverenigingen hebben behoefte aan wat meer vrijwilligers voor een rondleiding in hun gebied. 
We hebben daarom contact gezocht met het Zuid-Hollands Landschap en Natuurvereniging IJsselmonde voor het 
opzetten van een vereenvoudigde cursus natuurgids. In eerste instantie was het idee deze cursus te starten in 
april 2020, maar door de Corona crisis wordt de startdatum nu uitgesteld.  
  
De cursusopzet is al wel bekend. Deze bestaat uit vier woensdagavonden en twee zaterdagochtenden. De cursus 
is specifiek ontwikkeld voor het gebied IJsselmonde en betreft o.a. 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 er aan meedoen. Ondanks dat we nog geen datum 
hebben vastgesteld kun je wel alvast je interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar                                       
secretariaat@carnissegrienden.nl  We zullen je dan op de hoogte houden. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Complete fietsen kwamen boven water!! 
Verzameld afval met de scouts op de 
achtergrond bij de loods van Kraaijeveld  

http://www.zhl.nl/gidsencursus
mailto:secretariaat@carnissegrienden.nl
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Zomaar een secretaris….. 
  
Lieve griendenvrienden. 
  
Zoals u elders in RG&P hebt kunnen lezen, heb ik mijn functie als secretaris tussentijds 
neergelegd. 
  
Zoals u weet heb ik verleden jaar mei tot twee keer toe een herseninfarct gekregen. Daar 
ben ik wonderwel vrij goed doorheen gekomen, maar ben toch meer beschadigd dan ik 
voor lief wil nemen. Dat manifesteert zich in concentratiestoornis en minder energie dan 
ik gewend ben in de vereniging te steken. En omdat ik nou eenmaal de dingen voor meer dan 100% goed wil doen 
en dat niet meer kan opbrengen, is het voor mij een onoverkomelijk punt om er dan mee door te gaan, zeker 
omdat ik steeds meer het gevoel heb gehad de vereniging te benadelen. Gelukkig hebben Leo en Frans op 
perfecte wijze het secretariaat draaiende gehouden waar ik hen heel veel dank voor ben verschuldigd. 
  
Ik heb nog (te) lang geprobeerd om mijn werkzaamheden vol te houden, maar  afgelopen februari ben ik letterlijk 
door mijn hoeven gegaan, mede door wat zich op gezondheidsgebied verder bij ons thuis afspeelt en heb ik 
moeten aangeven dat ik per meteen het secretariaat moest neerleggen. 
  
Sinds 1972 ben ik de derde secretaris van DCG .De heer Jan Bastemeyer, een van de oprichters van de  
vereniging, heeft deze functie tot 1976 vervuld waarna hij werd opgevolgd door mevrouw Truus Visscher- Van 
Heest die de functie tot 2008 heeft bekleed. Ik ben in 2007 bij het bestuur gekomen om samen met Jan de Roode 
en Ed Leentvaar de activiteiten te behartigen. Een heel gezellige periode.  
In 2008 heb ik het secretariaat van Truus overgenomen en heb er sindsdien mijn hart en ziel ingestoken. Maar 
zoals met alles, komt er eens een einde aan dus ook aan deze voor mij zo belangrijke periode. 
  
Vanwege de coronavirus heb ik de heer Aad de Ruiter nog niet kunnen leren kennen, maar gezien de gesprekken 
die Leo en Frans met hem hebben gevoerd, ben ik er van overtuigd dat hij op voortreffelijke wijze het secretariaat 
zal gaan  bestieren. Ik stel dan ook voor hem ook uw steun toe te vertrouwen. 
  
Het contact met de leden en zeker hun lieve reacties tijdens mijn ziekzijn, was voor mij altijd heel belangrijk. Ook 
al zal dat contact nu minder worden, ik hoop u toch nog bij gelegenheden te kunnen ontmoeten. 
  
Ik groet u griendelijk, 
  
ELMA 

 

Digitale versie “Rond Griend & Polder  
  
U heeft op dit moment de papieren versie van het groene verenigingsblad Rond Griend & Polder toegestuurd 
gekregen. U krijgt dit blad traditiegetrouw drie maal per jaar, in april, september en december, in de bus. 
  
Zoals u zich kunt voorstellen, is het drukken van het blad, maar zeker het    verzenden ervan (ettelijke honderden), 
steeds een zware aanslag op de verenigingskas. Maar niet alleen de financiële kant, ook het grootgebruik van 
papier, wat belastend is voor het milieu, heeft ertoe geleid dat het blad door onze redacteur Etienne van Noordenne 
digitaal is gemaakt. 
  
Mocht u kiezen voor de digitale versie, dan kunt u dit aan het secretariaat doorgeven, 
secretariaat@carnissegrienden.nl, wij zorgen er dan voor dat het blad voortaan op uw computer te lezen is. 
Diverse leden zijn u al voorgegaan. 
  
  

 

 

mailto:secretariaat@carnissegrienden.nl
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Algemene Ledenvergadering 2020 
  
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze vereniging stond gepland voor donderdag 16 april 2020. Deze 
kan helaas niet plaatsvinden als gevolg van de  Covid-19 crisis. Op dit moment kunnen we geen nieuwe 
vergaderdatum vastleggen en gezien de omvang van de crisis lijkt het onwaarschijnlijk dat het nog voor de 
zomervakantie wel gaat lukken. Aangezien er wel een aantal formele agendapunten moeten worden afgehandeld, 
hebben we besloten voor de volgende onderwerpen een schriftelijke raadpleging van de leden te organiseren via 
deze RG&P: 

• Aftredend voorzitter en herkiesbaar Leo Heezen: indien u bezwaar hebt tegen deze herbenoeming of zichzelf 

kandidaat wilt stellen, laat dat het bestuur schriftelijk weten. Indien we geen bezwaren of tegenkandidaten 
hebben, gaan we er van uit dat u akkoord bent met de herbenoeming. 

 

• Aftredend secretaris Elma Schreuders. Helaas kan Elma, na vele jaren van  uitzonderlijke grote inzet, deze 

functie door persoonlijke omstandigheden niet meer vervullen. Na een oproep aan de leden om zich aan te 
melden als      secretaris hebben we een reactie gehad van Aad de Ruiter. Hier zijn we heel blij mee. Indien 
u niet akkoord bent met de benoeming van Aad of wanneer u zichzelf kandidaat wilt stellen voor de functie 
van secretaris, laat het dan   schriftelijk weten. Wanneer wij geen reactie ontvangen, gaan we er van uit dat 
u akkoord gaat met de benoeming. 

 

• Kascontrole. De kascontrolecommissie heeft de financiële verslaglegging over het jaar 2019 goedgekeurd en 

adviseert de leden het bestuur decharge te   verlenen. Het financiële verslag, de toelichting over 2019 en de 
begroting voor 2020 vindt u elders in dit blad. Indien u bezwaar hebt tegen de decharge laat het dan schriftelijk 
weten aan het bestuur. Indien wij geen bezwaren ontvangen gaan we er van uit dat u akkoord gaat met het 
voorstel van de kascontrole-commissie. 

 

• Begroting 2020. Leden worden verzocht akkoord te gaan met de voorgestelde begroting 2020. Bij geen bezwaar 

gaan we er van uit dat u akkoord bent. 
  
Indien u wilt reageren dan verzoeken wij u dit voor 15 mei te doen via secretariaat@carnissegrienden.nl  

  

Tuinvogeltelling 2020 
 
Afgelopen 24, 25 en 26 februari heeft de 14e nationale tuinvogeltelling weer plaats gevonden en nu zijn ook de 
resultaten bekend. Ruim 90 duizend mensen telden in totaal meer dan 1,5 miljoen tuinvogels. Dat zijn bijna 13.000 
tellers meer dan vorig jaar. De Nationale Tuinvogeltelling geeft Vogelbescherming een goed inzicht in de 
ontwikkelingen van vogels rondom onze leefomgeving en signaleert met welke   vogelsoorten het goed en slecht 
gaat. De nummer 1 is geen verrassing, dat is wederom de huismus.  
  
Onderstaand vindt u de resultaten van 2020 met tussen haakjes de notering van 2019. 
  1. Huismus       290.044 (1) 
  2. Koolmees    220.437 (2) 
  3. Pimpelmees   144.858 (5) 
  4. Kauw    101.556 (6) 
  5. Merel        98.063 (4) 
  6. Vink        96.364 (3) 
  7. Turkse tortel       69.587 (7) 
  8. Houtduif       65.825 (8) 
  9. Roodborst       63.182 (9) 
10. Ekster        62.476 (10) 
  
Opvallend is dat de huismus in veel grote steden behoorlijk zeldzaam is. De hoge score is met name te danken 
aan noordelijke provincies en de kleine dorpskernen waar hij nog steeds in grote groepen voorkomt. De huismus 
wordt in minder dan de helft van de tuinen waargenomen, maar omdat mussen in groepen leven, zijn ze qua 
absolute aantallen het vaakst gezien. De koolmees handhaafde zich op zijn tweede plaats en werd in meer dan 
acht van de tien tuinen geteld. De pimpelmezen hebben een goed broedseizoen doorgemaakt in Oost-Europa en, 
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in combinatie met voedselgebrek aldaar, verblijven veel mezen deze winter in Nederland. Waar in voorgaande 
jaren gemiddeld tussen de 2,5 en 3 pimpelmezen in de tuin werden geteld, zitten er dit jaar per tuin gemiddeld 
meer dan 3 pimpelmezen. Daarmee blijft de pimpelmees de kauw en de merel voor, die op de vierde en vijfde 
plek eindigden. Het aantal merels, nog steeds niet helemaal gevrijwaard van het usutuvirus, bleef min of meer 
stabiel ten opzichte van vorig jaar. 
  
Vorig jaar maakte de vink de top drie compleet, na de huismus en de  koolmees. Dit jaar heeft de vink een paar 
plaatsjes moeten inleveren. Waar vinken vorig jaar nog door de sneeuw richting de tuinen werden gedreven,  lijken 
ze nu het bos te verkiezen boven de bebouwde omgeving. Door het milde winterweer is er voor vinken ruim 
voldoende voedsel in de bossen te vinden. Daardoor laten ze tuinen voorlopig links liggen. Door het zachte 
winterweer werden ook opvallend veel insecteneters als de tjiftjaf en zwartkop gemeld; soorten die normaal 
gesprokken bij kouder weer afzakken richting  België en Frankrijk. 
  
Bron: Vogelbescherming Nederland. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


