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 Voorwoord 
 
Dit jaar bestaat onze vereniging 50 jaar en daar gaan we in mei uitgebreid bij 
stilstaan. Maar wie had bij de oprichting in 1972 kunnen bedenken dat na al die 
jaren het bestaan van onze vereniging nog steeds actueel is en de toen 
geformuleerde doelstellingen ook vandaag nog steeds van toepassing zijn. 
 
In de afgelopen jaren hebben we ons als vereniging op veel onderwerpen 
ingezet. Er is veel gebeurd, maar we kunnen wel stellen dat natuur en 
milieuwaarden langzaam maar zeker zijn verbeterd in ons gebied en dat een 
groot deel van het open landschap is behouden.  
 
De Rhoonse en Carnisse grienden zijn langzaam veranderd van productiegrienden naar prachtige 
natuurgebieden, weliswaar met verschillende onderhoudsregimes, maar ook dat heeft zijn waarde. Door 
de bouw van veel woningen is mooi polderlandschap opgeofferd, maar gelukkig is een groot 
aaneengesloten poldergebied bewaard gebleven en bespaard van een Haags plan om er moerasgebied 
van te maken. Nu ontstaat er een gebied waar nog steeds landbouw wordt bedreven, met een afnemend  
gebruik van chemicaliën en waar de natuur weer de kans krijgt om deels weer in oude glorie te 
herstellen. Andere onderwerpen, zoals de sanering van de Rhoonse stort en de compensatie van de 
gekapte bomen, de mogelijke plaatsing van windturbines langs de Oude Maas, etc, ook daar heeft de 
vereniging zich onder ander intensief mee beziggehouden. 
 
Maar ook het verspreiden van kennis en het tonen van de schoonheid van de natuur in ons gebied 
middels vele excursies en (creatieve) workshops, rondleidingen door de grienden, fotoworkshops, een 
informatieve website en ook (natuur)excursies buiten ons gebied waren de afgelopen jaren belangrijke 
activiteiten. 
 
Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan hebben we met eigen inbreng een boekje samengesteld over 
de flora en fauna in de grienden. Dit is ook aan al onze leden ter beschikking gesteld. Voor het 50-jarig 
jubileum hebben we wederom volledig in eigen beheer een  nieuw boekje over de flora en fauna, maar 
dit keer over de polders, samengesteld. Het is een prachtig boekwerk geworden waar u als lid zeker 
gebruik van zult maken om al het mooie van onze polders beter te kunnen ontdekken en de 
cultuurhistorische achtergronden te begrijpen.   
 
Op 14 mei zullen we ons jubileum vieren rondom de Kopstoof met aansluitend een receptie bij Abel. 
Over het volledige programma wordt u binnenkort geïnformeerd. 
 
Leo Heezen 
 
 

Streefbeeld+ en het nieuwe bestemmingsplan van het Buitenland van Rhoon 
 
Zoals wellicht bekend zijn er jaren geleden plannen geweest om onze polders in een zogenaamd 
zoetwater oermoeras te veranderen als natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. 
Dat plan heeft tot veel weerstand geleid. Niet alleen van de zittende agrariërs, maar ook van bewoners 
die het mooie cultuurlandschap wilden behouden. Ook onze vereniging is toen zeer actief geweest om 
af te zien van dit plan en de polders te behouden. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een veranderd 
plan, waarbij natuur, recreatie en economisch renderende (natuur inclusieve) agrarische bedrijven hand 
in hand gaan. 
 
Over de uitwerking van dat nieuwe plan is uitgebreid gediscussieerd met de verschillende betrokken 
(landelijke en regionale) partijen en dat heeft uiteindelijk in 2018 geresulteerd in een “Streefbeeld” voor 
het 600ha grote gebied. In dit Streefbeeld zijn niet alleen de natuurdoelen opgenomen, maar ook de 
recreatieve en agrarische doelen. En daarbij zijn uiteraard compromissen gesloten. Uiteindelijk hebben 
alle betrokkenen het Streefbeeld geaccepteerd en afgesproken dit te gaan implementeren. 
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Voor deze implementatie is de Gebiedscoöperatie Het Buijtenland van Rhoon opgericht. Onze 
vereniging is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Streefbeeld en de oprichting van 
de Gebiedscoöperatie.  
 
We zijn nu een aantal jaren verder en het bleek dat door voortschrijdend inzicht (lerend beheren), een 
aantal uitvoeringsplannen moest worden bijgesteld. Dat heeft geresulteerd in een bijgewerkte versie, 
het zogenaamde “Streefbeeld +”. Die ligt nu ter inzage en er is op 7 april een inloopavond georganiseerd 
door de Gebiedscoöperatie om de plannen verder toe te lichten. 
 
Nadat het oorspronkelijke Streefbeeld was geaccepteerd, bleek het vigerende bestemmingsplan, dat 
nog was gebaseerd op het zoetwater oermoerasgebied, de implementatie van het Streefbeeld in de 
weg te staan. Daarom is er een nieuw ontwerp bestemmingsplan gemaakt, dat door de raad van 
Albrandswaard is geaccepteerd en nu ter inzage ligt en waarover zienswijzen kunnen worden ingediend. 
 
In het Streefbeeld en ook in het ontwerp bestemmingsplan is ook een kleinschalige horecagelegenheid 
nabij de Koedood opgenomen. In de Algemene Ledenvergadering van de Gebiedscoöperatie zijn deze 
bijgewerkte plannen geaccepteerd. Een aantal leden vraagt zich af waarom wij als natuurvereniging dit 
plan ondersteunen. (Zie ook de ingezonden brief elders in dit nummer). Immers het is een natuur- en 
stiltegebied en daar zal een horecagelegenheid zeker verstorend kunnen werken. De bestuursleden 
van de Carnisse Grienden zagen dat in de totstandkoming  van het Streefbeeld veel natuurdoelen 
gerealiseerd konden worden en daarbij zijn uiteraard compromissen gesloten tussen de verschillende 
partijen in de coöperatie. Omdat we ons hebben geconfirmeerd aan het totale pakket, zoals opgenomen 
in het Streefbeeld, hebben we geen bezwaar gemaakt tegen het opzetten van een kleinschalige 
horecagelegenheid aan de Koedood. Uiteraard staat het ieder individu vrij om een zienswijze in te 
dienen bij de gemeente Albrandswaard of bezwaar te maken tegen een eventuele vergunningaanvraag 
van de initiatiefnemer.  
 
 

Fotowedstrijd  
  
Op 14 mei aanstaande viert DCG haar 50-jarig bestaan. Eén van de activiteiten die de vereniging in het 
kader daarvan organiseert is een fotowedstrijd waar iedereen (ook niet-leden) aan deel kunnen nemen. 
Thema van de opdracht is de schoonheid van de Albrandswaardse en Barendrechtse polders grienden. 
Geen foto’s van andere gebieden. 
  
De foto’s moeten zijn gemaakt in maart en april van dit jaar, dus geen oude foto’s.  
 
Iedereen kan meedoen van jong tot oud. Voor de winnaars van de beste drie foto’s stelt de vereniging 
VVV-bonnen beschikbaar. Wil je meedoen? Stuur dan je foto een zo groot mogelijk formaat (10 mega 
pixels) naar: webmaster@carnissegrienden.nl. Vermeld bij indiening van de foto wat er op de foto te 
zien is, plaats en tijdstip van het maken van de foto en een omschrijving van wat de aanleiding/context 
van de foto is. Vermeld ook je naam, telefoonnummer en e-mailadres.  
  
Een jury bestaande uit drie leden van DCG met ervaring in natuurfotografie beoordeelt de foto’s. De 
winnende foto’s worden groot geprint en gepresenteerd tijdens de jubileumdag op 14 mei. Het 
ingeleverde materiaal wordt gebruikt voor publicatie in De Schakel en in Rond Griend en Polder. De 
indiener van de foto stemt ermee in dat de foto gebruikt wordt voor publicitaire doeleinden, die ten 
dienste staan van de vereniging. Foto’s worden dus niet afgestaan aan derden. Met de winnaars wordt 
de dag na de jubileumviering contact opgenomen. De beslissing van de jury is bindend.  
  
Foto’s met bijbehorende informatie in te leveren, uiterlijk 25 april aanstaande. 
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Nieuwe voorzitter gezocht 
  
Na bijna acht jaar deze functie met veel plezier te hebben ingevuld, heb ik besloten uiterlijk in april 2023 
het stokje over te geven aan een opvolger. Hoewel er nog veel onderwerpen zijn waar ik mijn energie 
in kan steken, wil ik toch graag mijn focus gaan richten op andere zaken die de laatste jaren wat zijn 
blijven     liggen. Ik denk ook dat het voor de vereniging goed is als er na een periode van acht jaar weer 
fris en met een nieuwe kijk wordt gekeken naar de onderwerpen waar we ons mee bezighouden of om 
nieuwe activiteiten toe te voegen. 
  
We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Heeft dat uw interesse, neem dan contact op met mij 
of  één van onze andere bestuursleden om de functie verder toe te lichten en vragen te beantwoorden.  
 
Leo Heezen 
 

Geplande activiteiten 
  
•  Fotowandeling op 10 april aanstaande onder leiding van Albert Boerum in de Johannapolder. 

(inmiddels vol) 
  
•  Rondleiding in de tuin van de Algemene begraafplaats Crooswijk, Rotterdam, op 7 mei aanstaande. 

Uitnodiging volgt per e-mail. 
  
•  14 mei 2022: Viering van het 50-jarig bestaan van de vereniging met    onder andere een fotowedstrijd 

(zie elders in deze RG&P) 
  
•  Excursie naar het Arboretum Rotterdam met rondleiding in de voedseltuin. Datum volgt. 
 
  

Ontwerp bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 
 
Recent heeft de gemeenteraad van Albrandswaard het ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd; het 
licht tot 14 april 2022 ter inzage. Inwoners van Albrandswaard en andere belanghebbenden kunnen 
reageren op het ontwerpbestemmingsplan door een zienswijze in te dienen. In de zienswijze geeft men 
aan waarom men voor of tegen het ontwerpbestemmingsplan is. 
DCG heeft drie zienswijzen ingediend. Onderstaand treft u deze aan: 
 
Zienswijze 1 
Geen woningbouw in het Buijtenland van Rhoon. Men wil een aantal woningen (terug) bouwen. DCG is 
van mening dat woningen niet passen bij het open karakter van de polders. Woningen verstoren het 
landschap en belemmeren het vrije uitzicht op de polders. Recent gebouwde woningen langs de 
Essendijk laten zien dat deze, qua bouwstijl en tuininrichting, niet in het cultuurhistorisch landschap 
passen. 
 
Zienswijze 2 
Er zijn voor recreanten straks 3 toegangspoorten naar het Buijtenland van Rhoon: 
1. Bij de Koedoodse Haven (bij de Carnisse Grienden); 
2. Bij parkeerplaats Zevenmeet (De rode bogen aan de Rhoonse Baan); 
3. Bij de jachthaven van Rhoon. 

De eerste biedt qua toegangswegen en parkeergelegenheid te weinig faciliteiten. De tweede ligt te ver 
weg van de Carnisse en Rhoonse Grienden en Oude Maas. Recreanten die het gebied willen bezoeken 
en die met de auto komen, zullen daarom vaak kiezen voor de toegangspoort bij de jachthaven van 
Rhoon. Bij mooi weer en in het weekeinde zijn de parkeerplaatsen altijd vol en dat leidt tot overlast op 
de Havendam en overbelasting van de Dorpsdijk en Essendijk. Deze problematiek is onderbelicht in het 
ontwerpbestemmingsplan. 
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Zienswijze 3 
De Gebiedscoöperatie investeert volop om in het Buijtenland van Rhoon; er zijn enorme budgetten 
beschikbaar. De interactie met de aanpalende gebieden heeft naar onze mening onvoldoende aandacht 
gekregen. Voorbeelden zijn de toegang tot het Buijtenland van Rhoon vanuit de dorpskernen Rhoon en 
Portland voor voetgangers en fietsers en de wisselwerking tussen het Buijtenland van Rhoon en de 
natuurgebieden Koedoodzone en Carnisse en Rhoonse Grienden. Bezoekers beschouwen al deze 
gebieden samen als één aaneensluitend natuur- en recreatiegebied.  
 
DCG vindt dat de afstemming tussen diverse overheidsinstanties verbeterd moet worden. In de 
Carnisse en Rhoonse Grienden wordt niet geïnvesteerd; sterker nog er wordt door het NRIJ alleen maar 
bezuinigd en voorzieningen zijn de afgelopen jaren afgebouwd. Om een integraal gebied met de 
omgeving van het Buijtenland van Rhoon te realiseren zijn er met name op de grens van beide gebieden 
voorzieningen nodig zoals rustplekken voor wandelaars en fietsers. Er zijn parkeerplaatsen voor fietsers 
nodig waar zij een paar uur hun fiets kunnen stallen voor een korte wandeling in de polders of grienden. 
 

Toelichting Financieel overzicht 2021 & Begroting 2022 
 
DCG is in 2021 enigszins teruggegaan in het aantal leden. De voornaamste oorzaak 
is het feit dat er geen fysieke ledenwervingsactiviteiten plaats konden vinden 
vanwege het Corona-virus. Financieel gezien is desondanks een goed jaar geweest. 
Er is minder geld uitgegeven aan allerlei zaken vanwege hetzelfde virus. Dit heeft 
geleid tot een positief resultaat van € 2.577, -. Het financieel resultaat in 2021 en 
begroting 2022 werd/wordt beïnvloed door de volgende factoren:  
 
• In 2021 zijn er minder kosten gemaakt voor activiteiten (excursies en workshops 

e.d.) dan begroot vanwege de Corona perikelen. Voor 2022 wordt verwacht dat de activiteiten vanaf 
het eerste kwartaal weer op gang zullen komen;  

• De productiekosten en de portokosten van de Rond Griend & Polder waren in 2021 iets lager dan 
begroot dankzij de succesvolle oproep aan de leden om over te schakelen naar de digitale versie 
van de RG&P. In 2022 wordt geen verdere daling verwacht;  

• Voor de inrichting en het onderhoud van de Kopstoof is in 2021 een aantal goederen aangekocht. 
In de komende jaren zullen er uitgaven gedaan worden zoals: gebruikskosten, huur, onderhoud en 
schoonmaak en verzekeringen. In de begroting voor 2022 is een fictieve post opgenomen voor de 
huur van de Kopstoof. Deze wordt weer fictief terugverdiend door het uitvoeren van activiteiten, 
zoals de schoonmaak van de grienden en het onderhoud van de Kopstoof en de directe omgeving. 
Jaarlijks wordt dit afgestemd met de eigenaar van de Kopstoof Staats Bos beheer/NRIJ.  

• De bestuurskosten waren in 2021 lager dan begroot. Onder andere door het niet aankopen van 
postzegels;  

• Voor 2021 en voorgaande jaren was er een bedrag gereserveerd onder de noemer “Project Griend 
en Polder” voor het plaatsen van een paar bankjes op de Zegenpoldersedijk als de sanering van de 
“Rhoonse Stort” is voltooid. Door de zware bezuinigingen bij het NRIJ voorziet het bestuur dat 
plaatsing en onderhoud niet meer haalbaar zijn. De reservering van € 4.000, - wordt daarom gestopt;  

• Vanuit de opgeheven vereniging AlbrandsWaards Landschap heeft DCG een bedrag van € 1.000,- 
ontvangen voor educatieve doeleinden. In 2021 heeft DCG een aantal gidsen opgeleid. Omdat DCG 
nu de beschikking heeft over de Kopstoof was het niet nodig om externe workshop-ruimte te huren. 
De reservering van € 1.000 wordt gestopt; 

• In 2021 is € 5.000, - gereserveerd voor het 50-jarig jubileum in mei 2022; 

• In het kader van het 50-jarig jubileum gaat DCG ook een “Poldernatuurboekje” uitgeven. In 2021 is 
er door een aantal leden hard gewerkt om de inhoud te definiëren en is door een externe partij 
begonnen met de vormgeving. De totale kosten zullen € 9.000, - bedragen. Daarvan is € 1.000,- ten 
laste gebracht van de V&W-rekening 2021 en is er een reservering gecreëerd van € 8.000, -. Er 
wordt gezocht naar sponsoren die een financiële bijdrage kunnen leveren.  
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Boekhoudkundige uitgangspunten: Van de aankoop van computerapparatuur, drukwerk, etiketten, 
kantoorbenodigdheden, meubilair, papier, postzegels, presentatiemateriaal, etc. wordt geen 
voorraadadministratie bijgehouden. De kosten daarvan zijn in 2021 of in voorgaande jaren al direct in 
het resultaat opgenomen. De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Harry van der Linden en 
Simon den Toom, hebben de financiële administratie 2021 zowel in papieren als in digitale vorm ter 
beschikking gehad en deze gecontroleerd. Met instemming van de kascontrolecommissie is de 
jaarrekening 2021 en begroting 2022 opgenomen in deze RG&P. De formele dechargeverlening door 
de leden zal op de ALV van 25 mei 2022 plaatsvinden. 
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Algemene Ledenvergadering 2021 

Datum: 25 mei 2022 – 20.00 uur 
Locatie: Het Lokaal (jongerecentrum bij van Gameren/de Rhoonse jachthaven) 
  
 Agenda van de Algemene Ledenvergadering: 
1. Welkom door Leo Heezen, voorzitter. 
2. Notulen van de ALV van 2021. Deze liggen op de vergadering ter inzage of kunnen worden 

opgevraagd bij: secretariaat@carnissegrienden.nl.` 
3. Jaarverslag 2021.  Zie deze uitgave van Rond Griend & Polder. 
4. Verslag van de kascommissie. 
5. Benoeming van de nieuwe kascommissie (de heren H. van der Linden en S.den Toom).  
6. Rekening en verantwoording van de penningmeester aan de hand van het financieel overzicht 2021 

en ook de begroting van 2022. 
7. Toelichting beleid 
8. Bestuursverkiezing/wisseling: 

•  Voorzitter is aftredend en herkiesbaar voor één jaar (zie voorwoord).  

•  Secretaris Aad de Ruiter is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft    de heer Bert Geeve 
bereid gevonden zich voor deze functie in te willen zetten. 

Andere kandidaten kunnen voorgedragen worden door leden van de vereniging. Volgens de statuten 
moet een voordracht ondersteund worden door tenminste 10 leden en uiterlijk één uur voor aanvang 
van de vergadering aan het bestuur worden gedaan. Bij meerdere kandidaten wordt tijdens de 
vergadering hoofdelijk gestemd. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 

mailto:secretariaat@carnissegrienden.nl


Rond Griend & Polder    8/14 

 

RG&P april 2022, 75e nummer  

 

 

Jaarlijkse schoonmaak Carnisse en Rhoonse grienden 19 maart 
 
Nu eindelijk de Coronarestricties waren opgeheven, was er weer de mogelijkheid om de jaarlijkse 
schoonmaakactie in de grienden te organiseren. Dit jaar viel de schoonmaak samen met de Landelijke 
Opschoondag.  
 
Hoewel we een sterke vooruitgang zien vergeleken met 20 jaar terug, is er nog voldoende (zwerf)vuil 
op te ruimen. Omdat de schoonmaak plaatsvindt op het laagste punt van het getijde en het broedseizoen 
nog niet is begonnen, is dit altijd een unieke om op plekken te komen waar dit normaal niet mogelijk of 
toegestaan is.  
 
De schoonmaak werd vanuit twee punten gestart; vanuit de de Koedoodse haven wordt het gebied van 
de Carnisse grienden schoongemaakt en vanuit gebouw De Kopstoof de Rhoonse grienden. Er hadden 
zich weer veel vrijwilliger gemeld en natuurlijk de leden van de scoutinggroep Fridtjof Nansen en 
scouting Albrandwaard.   
 
Na afloop was er voor een hapje en een drankje gezorgd en was er gelegenheid gezellig na te praten 
over de soms wonderlijke dingen die in de grienden worden aangetroffen. Dit jaar werd, vermoeden we, 
het zwaarste stuk afval in alle jaren uit de grienden verwijderd. Het betrof een compleet scheepsroer 
dat met behulp van de spierkracht van zeker 6 man uit de grienden getild werd. Zie foto 

.  
 
Bijzonder om te vermelden is dat de firma Kraaijeveld, zoals alle voorgaande jaren, zijn terrein aan de 
Koedoodsehaven ter beschikking stelt en weer voor een heerlijk kopje erwtensoep heeft gezorgd. Ook 
dank Staatsbosbeheer (beheerder van de grienden) en de gemeente Albrandswaard voor het 
beschikbaar stellen van werkmateriaal zoals grijpers, plastic zakken en handschoenen. 
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Jaarverslag 2021  
 
Het jaarverslag over 2020 begon ik met de zin: “Het jaar 2020 zal de geschiedenis 
ingaan als het coronajaar”. Deze zin kan ik voor dit verslag vrijwel letterlijk kopiëren. 
Ook het jaar 2021 werd in hoge mate bepaald door het covidvirus, waardoor veel 
activiteiten onmogelijk bleken of slechts in zeer beperkte omvang konden doorgaan. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De vergadering is op 11 mei 2021 via Teams gehouden. De voorzitter had daartoe een uitgebreide 
PowerPointpresentatie gemaakt. Aan de orde kwamen het jaarverslag 2020; het verslag van de 
kascommissie; het financieel overzicht over 2020 en de begroting voor 2021. Ook het huurcontract met 
Staatsbosbeheer (SBB) voor De Kopstoof werd door hem toegelicht. Met SBB, de eigenaar, is 
afgesproken dat de huur- en exploitatiekosten in principe in natura zullen worden betaald (onderhoud 
gebouw, straatwerk, vrijwilligerswerk – schoonmaak grienden, enz.). 
 
Bestuurswisselingen:  Penningmeester Frans Somers is aftredend en wordt herkozen. Oud-secretaris 
en algemeen bestuurslid Elma Schreuders is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Vanwege haar 
jarenlange (ruim twintig jaar!) enthousiaste en deskundige inzet wordt zij benoemd tot erelid van de 
vereniging. Tot slot blikt de voorzitter vooruit op de (uitgestelde) schoonmaak op 6 november 2021 en 
vooral op het 50-jarig jubileum in 2022.  
 
Leden 
In het begin van 2021 waren 539 mensen lid van de vereniging. Aan het einde van het jaar waren dat 
er 519. Ook in 2021 waren er weinig tot geen mogelijkheden om als vereniging aan de weg te timmeren 
en zo ons ledental te vergroten of te behouden. 
 
Bestuursvergaderingen 
Er waren dit jaar vijf bestuursvergaderingen. De meeste werden digitaal gehouden. Als het in verband 
met de coronaregels mogelijk bleek, werd vergaderd in De Kopstoof. 
Er is in 2021 twee keer overleg geweest met Staatsbosbeheer. Gespreksonderwerpen: gebruik van De 
Kopstoof, het onderhoud van de grienden en de inrichting van de Rhoonse Stort.  
 
De Kopstoof 
De Kopstoof is in 2021 volledig in gebruik genomen. Met vrijwilligers is het gebouw grondig 
schoongemaakt en ook het buitenterrein ziet er weer keurig uit. Afspraken zijn gemaakt voor het 
regelmatig schoonhouden en het onderhouden van het gebouw. 
 
Schoonmaak grienden 
De voor maart 2021 geplande schoonmaak kon geen doorgang vinden. Wel kregen we een nieuw kans 
op zaterdag 6 november 2021. Tijdens overleg met onze schoonmaakpartners Tafelronde 154 en de 
Lions werd dit voorbereid.cDe belangstelling was groot: ruim 200 vrijwilligers haalden afval binnen. 
Helaas was de begroeiing nog  aan de hoge kant waardoor niet alle afval goed zichtbaar was. 
 
Herinrichting Rhoonse Stort 
De sanering van dit gebied was vorig jaar al afgerond. De aanblik van het fietspad is troosteloos. Medio 
2020 was er al overleg tussen de plaatselijke overheid en DCG. In februari 2021 hoopten we nog dat 
het gebied in de zomer van 2021 aantrekkelijk aangekleed zou zijn. Deze hoop bleek ijdel. 
Wel zijn een drietal opgangen aangelegd vanuit de grienden naar het fietspad. 
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Buijtenland van Rhoon 
In 2021 is de voorzitter van de vereniging toegetreden tot het dagelijks bestuur van de 
Gebiedscoöperatie het Buijtenland van Rhoon. Hij vertegenwoordigt de natuurpartijen en is ook 
penningmeester. Onze penningmeester is nu namens de vereniging lid van de ALV van de coöperatie. 
 
Activiteiten 
In het voorjaar en de zomer is met een groep vrijwilligers op verzoek van de agrariërs in de Rhoonse 
polders geholpen met het verjagen van overlast gevende ganzen. Ook heeft deze groep, voorafgaand 
aan het maaien van de weilanden, nesten van vogels en reeën verplaatst. 
• Op 31 juli excursie naar Historische tuin Schoonoord in Rotterdam. 
• Op 14 augustus excursie naar Natuurpad de Esch in Rotterdam. 
• In juli en augustus drie zomeravondwandelingen in de Rhoonse grienden. 
• Op 16 oktober een paddenstoelenexcursie in het Mildenburgbos in Oostvoorne. 
• Op 6 november de schoonmaak van de grienden, gezamenlijk met de Lionsclub Rhoon en de 

Tafelronde 154.  
 

Natuurgidsencursus 
In het vierde kwartaal van 2021 kon eindelijk de cursus Natuurgids georganiseerd in samenwerking met 
Stichting Zuid-Hollandse Eilanden en Natuurvereniging IJsselmonde. Deze cursus was door corona 
uitgesteld. Er waren in totaal 20 deelnemers, waarvan vijf namens onze vereniging. De cursus was een 
groot succes en zal zeker een vervolg krijgen. 

Voorbereiding jubileum in 2022 
In 2022 bestaat onze vereniging 50 jaar. Over de viering van dit gouden jubileum op 14 mei 2022 is 
uitgebreid gebrainstormd. Gelukkig is de heer Harry van der Linden bereid gevonden om deze 
voorbereidingen te leiden. Harry is daartoe steeds een deel van de bestuursvergaderingen aanwezig 
om de vorderingen toe te lichten en door te praten. 
 
 

Ingezonden brief met betrekking de inrichting van het Buijtenland van Rhoon 
 
Geacht bestuur van DCG, 
 
Dank voor uw antwoord op mijn bericht over horeca in het stiltegebied nabij de Koedood. Ik heb daar 
nog een aantal vragen / opmerkingen over. 
 
Ten eerste: Het doel van onze vereniging is het wekken van belangstelling voor de waarden van de 
natuur en het oude cultuurlandschap in het gebied van Midden-IJsselmonde en de Oude Maas in het 
bijzonder en streeft naar een zo goed mogelijke bescherming en herstel van deze natuur en dit 
cultuurlandschap, waaronder het in standhouden van griend-, vloedbos- en andere 
rivieroevervegetaties, die aan de Oude Maas eigen zijn en aan het voorkomen van verdere aantasting 
van het in de loop der eeuwen gegroeide polderlandschap. 
De plaatsing van horeca in deze polder is dus volledig in strijd hiermee. Hoe legt u dit uit? 
 
Ten tweede: De Graaf van Portland (red. de voorgenomen horecagelegenheid) noemt u kleinschalig.  
Onder kleinschalig versta ik een punt waar je een kopje koffie kan pakken, zoals een ijswagen die elke 
zomer bij de Koedood staat. Dat is kleinschalig. Veel mensen die ik spreek vinden dat dit restaurant met 
alle bijkomende zaken niet kleinschalig genoemd kan worden. Wat te denken van de mountain bikers 
die de grienden in zullen gaan! Vindt u de graaf van Portland kleinschalig? 
 
Ten derde: In het stiltegebied op het betreffende perceel foerageren elke winter wulpen, een vogel die 
ernstig bedreigd wordt en op de rode lijst staat. Deze vogel zal voor goed van die plek worden verdreven. 
Daar wordt dus bewust voor gekozen! Vindt u horeca noodzakelijker dan het verdrijven van vogels uit 
dit gebied? 
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Ten vierde: Wij zijn als leden regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen van de gebiedscoöperatie, 
maar wel in de vorm van eenrichtingsverkeer. Er is nooit een vorm van dialoog geweest, naar onze 
mening is nooit gevraagd. We zijn toch een democratische vereniging. Ik ben het niet eens met de 
vestiging van De Graaf van Portland in het stiltegebied. Gaat u de mening van de leden nog vragen? 
Ik verzoek u deze brief aan alle leden te sturen, zodat ze zich goed kunnen  realiseren wat dit project 
gaat betekenen voor het stiltegebied aan de Koedood.  
 
Tenslotte wil ik eenieder vragen: vindt u de vestiging van horeca, De Graaf van Portland, in 
overeenstemming met het doel van onze vereniging?  
 
U kunt uw antwoord mailen naar onderstaand email adres van Jo Polak 
 
Met vriendelijke groet, 
Jo Polak   
     
Ook namens: Willem en Tonnie Schop en Pieter Commissaris 
 

Tuinvogeltelling 2022 
  
Het was weer zover. Op 28, 29 en 30 januari werd door veel vogelliefhebbers bijgehouden hoeveel 
gevederde vrienden zij in hun tuin konden tellen. Uiteraard heb ik ook meegeteld. Dat doe ik al vele 
jaren. En zoals ik in de vorige voorjaars-uitgifte van RG&P ook al heb moeten aangegeven, is het 
vogelbestand er niet op vooruit gegaan. Alhoewel….na vele jaren geen huismus te hebben gezien, heb 
ik er nu ineens drie in de tuin. En dat is toch een vooruitgang van 300%. Toch?! 
 
Soms marchandeer ik weleens. Word je geacht maar een half uur te tellen, ik trek er drie dagen voor 
uit en kijk telkens naar wat er in mijn tuin zit. Zie ik bijvoorbeeld de eerst dag 1 merel en de tweede dag 
zijn het er 2, dan tel ik 2 merels. Dat doe ik ook met de andere vogels. Zij doen dagelijks mijn tuin aan 
en het gaat er tenslotte toch om te weten hoeveel vogels er normaal gesproken in mijn tuin komen. 
 
Opvallend is dat ik elke dag vogels zie die ik op de dag van de vogeltelling niet meer in de tuin zie. Ik 
denk dat het komt omdat op de teldagen ineens veel mensen gaan voeren waardoor vogels geen 
noodzaak meer hebben om naar mijn adres te komen. Zo zie ik onder andere dagelijks 3 huismussen 
in het voederhuisje en met de vogeltelling zag ik er op alle drie de dagen steeds geen en dan noteer ik 
toch drie huismussen. 
Maar wat heb ik dit jaar geteld en wat is het in vergelijk met de telling van verleden jaar: 
  
Soorten:   2021  2022 
Ekster     2  1  
Gaai     -  - 
Grote bonte specht   -  - 
Heggenmus    1  1 
Houtduif    -  1   
Huismus    -  3 
Kauw     2  4     
Koolmees    2  2 
Lijster    1  - 
Merel     1  2   
Pimpelmees    1  2 
Roodborst    1  1  
Spreeuw    -  -   
Staartmees    -  -   
Turkse tortel   2  2   
Vink     2  2     
Winterkoning    1  1 
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Volgens de Vogelbescherming die de telling organiseert, waren er 126 tellers in mijn buurt die 2.180 
vogels hebben geteld. 
  

Landelijk waren 170.408 deelnemers actief die tezamen zo’n 2.402.212 vogels telden waarbij de 
huismus weer op de eerste plaats komt. Zie onderstaand staatje van de eerste 10 soorten: 
  
 
Soorten en plaatsnummers:  2022    2021  
1 Huismus   453.502  1 514.993   
2 Koolmees   307.963  2 357.326   
3 Merel    199.676  4 230.781   
4 Pimpelmees   198.125  3 234.028   
5 Vink    149.501  5 181.794   
6 Kauw    148.363  6 161.701   
7 Houtduif   114.975  9 117.336   
8 Ekster    105.754  8 117.951   
9 Turkse tortel   103.164  10 114.784   
10 Roodborst     95.076  7 127.564   
                   1.876.099           2.158.258 
  
Het trieste is dat ook nu weer bij alleen al de eerste tien soorten een behoorlijke achteruitgang is te zien 
met een totaal van min 282.159. Zo jammer. 
  
ELMA  
  

 


