Extra nieuwsbrief naar aanleiding van de afgelaste Algemene Ledenvergadering.

In verband met de maatregelen tegen het corona-virus heeft de natuurvereniging
voorlopig alle activiteiten afgelast. Zo ook de geplande Algemene
Ledenvergadering van maart 2021. Het advies van de overheid en het RIVM zijn
leidend. We volgen de berichtgeving op de voet.
Zodra wij meer zicht hebben over een manier om de Algemene Ledenvergadering
te gaan houden krijgt U van ons bericht via de reguliere nieuwsbrief van onze
vereniging.

Bestuur en contactadressen:

Voorzitter : vacant
Penningmeester : Stephen Poley
E-mail: penningmeester@natuurvereniging-ijsselmonde.nl
Secretaris : vacant
E-mail wordt nu door het bestuur gelezen en beantwoord.
secretaris@natuurvereniging-ijsselmonde.nl
Hans Blok :
E-mail: j.blok25@kpnplanet.nl
Sharida Bhageloe (aspirant bestuurslid)
E-mail: sharidabhageloe@hotmail.nl
Lucette Langbroek (aspirant bestuurslid)
E-mail: Lu1961@xs4all.nl

VOORWOORD van onze interim voorzitter
Voor veel mensen was 2020 een jaar om snel te vergeten. Maar we zullen het juist nooit
meer vergeten. Ook voor de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde was het een stil jaar,
maar we hebben zeker niet stil gezeten. Dat kunt u lezen in de jaarverslagen van de
werkgroepen en het bestuur.
Normaal gesproken treft u deze jaarverslagen in het eerste nummer van het Blad, maar
we hebben niemand kunnen vinden om het Blad samen te stellen. Daarom deze speciale
nieuwsbrief.
U zult ook nog niet de financiële stukken bij deze nieuwbrief treffen, omdat we met een
praktisch probleem zitten. Vanwege de corona-regels kunnen we de kascommissie niet
samenroepen om de gegevens te controleren. Dit heeft ook gevolgen voor de Algemene
Ledenvergadering (ALV). Die zal niet in maart plaatsvinden, maar verschoven worden
naar een moment later in het jaar. U wordt hierover ruim van tevoren geïnformeerd.
Bij de Ledenvergadering van vorig jaar ben ik formeel afgetreden als voorzitter, maar
het afgelopen jaar heb ik het bestuur nog ondersteund als interim voorzitter. Gelukkig
hebben we het bestuur kunnen versterken en hebben de werkgroep coördinatoren hun
schouders eronder gezet. Hopelijk kan het nieuwe bestuur bij de komende
ledenvergadering bekrachtigd worden. Voor mij is het daarmee een goed moment om
definitief afscheid te nemen van het bestuur.
Na ruim 10 jaar als voorzitter wordt het tijd voor anderen om het stokje over te nemen.
Ik heb het met veel plezier gedaan, maar er zaten ook lastige periodes bij. Het was een
leerzame periode, waarbij ik een prettige samenwerking heb gehad met de andere
bestuursleden. In de laatste jaren werd het voor mij echter steeds moeilijker te
combineren met mijn werk. Ik blijf nog wel actief binnen de vogelwerkgroep en
werkgroep ROM.
Ik wens het bestuur en de nieuwe bestuursleden veel succes de komende tijd.
Hartelijk groet,
Sander Elzerman

JAARVERSLAG 2020 van het BESTUUR

Dat 2020 voor het bestuur een uitdagend jaar zou worden werd al snel duidelijk. Bij de
Algemene Ledenvergadering in maart traden Aart van Dragt, Christa Groshart en
Sander Elzerman als bestuursleden af. Daarmee bleven formeel alleen Hans Blok en
Stephen Poley over als bestuur. Omdat hiermee de vereniging onbestuurbaar zou
worden besloot Sander als interim voorzitter nog door te gaan. Gelukkig boden twee
leden aan om het bestuur te versterken: Sharida Bhageloe en Elly Bras. Elly heeft zich
in de loop van het jaar toch teruggetrokken als bestuurslid.
Gedurende het jaar was het bestuur dan ook druk om nieuwe bestuursleden te vinden,
maar ook in verschillende werkgroepen was versterking welkom. Gelukkig werd voor
Aart (Werkgroep Publiciteit) een opvolging gevonden in Mirjam de Neef en Marjo
Wetsteijn (Werkgroep Communicatie).
De Werkgroep Educatie heeft met Christa en Lea Wolf na jarenlange trouwe inzet twee
belangrijke krachten verloren. Hiervoor zijn helaas nog geen opvolgers gevonden.
Het zoeken van nieuwe bestuursleden en actieve leden voor werkgroepen werd nog eens
bemoeilijkt door de corona-crisis. We hebben dan ook zoveel mogelijk geprobeerd om de
vereniging zo actief mogelijk te houden, maar dat was een lastige klus. Er werd een
corona-protocol ontwikkeld om de activiteiten volgens de regels uit te kunnen voeren,
maar deze werden steeds veranderd. Activiteiten konden nauwelijks georganiseerd
worden waardoor leden elkaar ook minder zagen. Bovendien werd onze zichtbaarheid
voor buitenstaanders minder.
Dit merkten de coördinatoren van de werkgroepen ook. Daarom zijn in de tweede helft
van het jaar drie vergaderingen met de coördinatoren van de werkgroepen
georganiseerd. Dit gaf positieve energie om met z’n allen de schouders eronder te zetten.
Lucette Langbroek besloot om het bestuur te versterken.
Voor 2021 blijven de uitdagingen van onderbezetting in het bestuur en in een aantal
werkgroepen nog steeds punten van aandacht. Het is afwachten wanneer weer
gezamenlijke activiteiten georganiseerd kunnen worden. We blijven als bestuur de
nauwe samenwerking met de coördinatoren van de werkgroepen houden om de
Natuurvereniging draaiende te houden. We hopen dan ook jullie als leden betrokken
blijven bij onze mooie vereniging en een steentje willen bijdragen.

JAARVERSLAG 2020 van de WERKGROEP COMMUNICATIE
De nieuwe werkgroep Communicatie is van start gegaan vanaf maart 2020. Voor deze
tijd was Aart van Dragt degene die al het communicatiewerk uitvoerde. Petje af!
Sinds de overname zijn er paar dingen veranderd: de digitale nieuwsbrief verschijnt nu
tweewekelijks en Blad is gestopt. In de maand november hebben mensen zonder e-mail
adres een keer een soort samenvatting gehad van de digitale nieuwsbrief op papier. Dit
was georganiseerd door het bestuur.
Buiten de nieuwsbrief houdt de werkgroep ook de website en de Facebook pagina bij en
stuurt persberichten naar de plaatselijke kranten. Helaas hadden we dit jaar haast geen
activiteiten, dus we zijn ook veel minder in het nieuws geweest.
Het is de bedoeling om de nieuwsbrief een medium te laten zijn voor en door leden van
onze vereniging. Dus heeft u een mooie natuurbelevenis gehad? Deel het met ons via
communicatie@natuurvereniging-ijsselmonde.nl.

JAARVERSLAG 2020 van de WERKGROEP EDUCATIE

In januari is de werkgroep bij elkaar gekomen voor een overleg.
Helaas was dit het laatste samenkomen van de Werkgroep Educatie na het vertrek van
Christa Groshart, Aart van Dragt en Lea Wolf uit de werkgroep. Alleen Jaap Nispeling
bleef als laatste der Mohikanen over.
Nu heeft het Covid-19 virus en de diverse restricties vanuit de regering op de
samenleving, deze werkgroep óók monddood gemaakt; Wat viel er nog te organiseren of
coördineren?
Toch wil men graag voor 2021 nieuw leven inblazen en de werkgroep aanvullen met wat
enthousiaste regelaars, die het leuk vinden om de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde
weer op de kaart te gaan zetten met het organiseren van interessante presentaties,
cursussen, diavoorstellingen en wellicht weer excursies.
Jaap zit te springen om hulp want alleen gaat hij dit niet redden natuurlijk.

Welke ideeën heeft U allemaal om te gaan doen met elkaar in 2021…

FINACIËLE SAMENVATTING 2020
Door de corona-problemen is het nog niet mogelijk geweest om bij elkaar te komen om de
kascontrole uit te voeren. Hierdoor worden de jaarstukken nog niet rondgestuurd, maar
wordt hier alvast een algemene samenvatting gegeven.
Zoals bij zo veel andere zaken in 2020 waren de financiële resultaten van de vereniging
in 2020 ongebruikelijk.
Omdat de meeste activiteiten niet door konden gaan zijn er niet veel geplande uitgaven
gedaan.
Drie grote ongeplande uitgaven zijn gedaan.
1. Om het contact met de leden warm te houden heeft het bestuur besloten om een
attentie (een doosje chocolade) naar de leden te sturen met de nieuwjaarskaart.
2. Een donatie is naar de Natuur en Milieufederatie gedaan om hun beschermingswerkzaamheden te steunen.
3. Voor een huis in Hendrik Ido Ambacht waar huiszwaluwen nestelen is een
bijdrage gedaan aan de kosten van een plank om de uitwerpselen op te vangen.
Ook met deze uitgaven is het totaal aan uitgaven binnen de begroting gebleven.
313 leden hebben dit jaar contributie betaald, of zijn erelid.

S. Poley, Penningmeester

JAARVERSLAG 2020 van de WERKGROEP INSECTEN
Eind 2019 zag het er niet zo rooskleurig uit, voor wat betreft de insecten werkgroep. Een
aantal leden hadden “opgezegd” + de coördinator ging verhuizen.
Maar nu ( een jaar later) kunnen we toch melden, dat de werkgroep nog steeds in de
belangstelling staat: een nieuwe coördinator en drie nieuwe leden erbij!
Nu totaal 11 personen, die zich bezig houden met vlinders, libellen, kevers en torretjes
etc.
Door de corona is er dit jaar niets georganiseerd. Geen excursie o.i.d.
Wel zijn we na de zomervakantie een paar keer bij elkaar gekomen om kennis te maken
met de nieuwe coördinator en nieuwe leden, in de vlindertuin bij het N.M.E. centrum.
De telroutes Oosterpark en Bolnes-Oost (dagvlinders) en Rijsoord (libellen) zijn gelopen.
Daarbij viel ons op, dat de Dagpauwoog en Atalanta dit jaar minder aanwezig waren.
Navraag bij de Vlinderstichting leerde ons, dat deze soorten het boven de rivieren beter
doen dan in het zuiden van het land. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld de
Koninginnenpage tegenwoordig hier weer meer gezien wordt dan voorgaande jaren.
Zoals gezegd, de telroutes zijn gelopen. We streven naar meer telroutes om de vlinder- en
libellestand bij te houden. In de Zuidpolder (Barendrecht) staat een route op stapel en
wellicht ook nog in de Ridderkerkse griend.
Bovendien zien we op waarneming.nl dat er steeds meer meldingen komen van
dagvlinders, nachtvlinders, libellen en andere insecten. Goede zaak! Je hoeft dus niet lid
te zijn van de werkgroep om toch de biodiversiteit in kaart te brengen!

Foto:
Sharida
Bhageloe

JAARVERSLAG 2020 WERKGROEP JEUGDEDUCATIE BARENDRECHT
In Barendrecht en Albrandswaard is het Klimaatbufferproject gecontinueerd in het
najaar. Er hadden zich 7 klassen ingeschreven maar er zijn er helaas maar 2
doorgegaan. De reden waarom er 5 van de 7 niet doorgingen lag bij de scholen. Het
bestuur gaf geen groen licht, er waren te weinig hulpouders of het weer was niet goed.
We hebben in het najaar geen binnen lessen gegeven vanwege corona. Aan de docenten
is gevraagd of zij het zelf wilden doen. Dat is prima gegaan volgens de twee docenten die
we konden spreken daarover.
De enige activiteit buiten de klimaatbuffer expedities die doorgegaan is dit jaar is het
takkenhutten bouwen in samenwerking met en naast de Kleine Duiker. Dit was 25
februari. De eerste activiteit die werd geannuleerd vanwege corona was Dierensporen
zoeken in de Carnisse Grienden. In 2021 gaan we het weer proberen.
Helaas hebben we een lid van onze jeugdwerkgroep moeten missen: Liesbeth Portheine
is in november overleden. We zijn dankbaar voor wat zij bij ons gedaan heeft.
Voor het komende jaar worden alweer druk plannen gemaakt. Uiteraard zijn we
afhankelijk van het aantal vrijwilligers hoeveel van deze plannen ook gerealiseerd
kunnen worden. Daarom nog een keer een oproep: Vindt u het belangrijk om kinderen
in contact te brengen met de natuur? Geeft u dan op via https://www.natuurverenigingijsselmonde.nl/natuurbegeleiders

JAARVERSLAG 2020 JEUGDWERKGROEP RIDDERKERK
Het is dit jaar een heel klein verslag geworden i.v.m. het coronavirus dat vanaf half
maart in Nederland rondwaarde.
In het Ridderkerkse deel van de Jeugdwerkgroep hebben we de eerste 2 maanden van
het jaar nog onze maandelijkse activiteiten kunnen houden op de derde woensdagmiddag
in de maand. Zo kwamen er 18 kinderen vetbollen maken en pindaslingers rijgen en in
februari hebben we 17 nestkastjes getimmerd. Daarna sloeg de pandemie toe.
We hebben nog 20 schepnetjes uitgeleend aan de school de Parel in Poortugaal. We
hebben nog met 23 kinderen in meerdere groepjes een tocht gemaakt in het Donckse bos
ter gelegenheid van de fair die daarna gehouden werd. Ook hebben we 6 kinderen
begeleid bij het inzaaien van bloemenzaad ter gelegenheid van het ondertekenen van de
komst van Tiny Forests in Ridderkerk en in de herfst hebben we nog een 13 tal kinderen
rondgeleid opnieuw in het Donckse bos, voorafgaand aan een workshop met
herfstproducten. In de herfst hebben we nog een woensdagmiddag geprobeerd met
bodemdiertjes. Daar kwamen slechts 2 kinderen op af.
We hopen en verwachten dat in de loop van 2021 er weer wat mogelijk zal zijn.

JAAROVERZICHT 2020 LEDENADMINISTRATIE

De ledenadministratie is inmiddels overgenomen door Sharida Bhageloe en weer
helemaal bijgewerkt na het vertrek van de secretaris van onze vereniging begin van het
jaar.
Op 31 december 2020 hadden wij in totaal 302 leden.
In totaal hebben 28 leden opgezegd. Het aantal leden dat heeft opgezegd is equivalent
aan de voorgaande jaren, maar er zijn ook 20 nieuwe leden aangemeld.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Aad Thierry, in december 2019
overleden. En in 2020 ook van ons erelid Ruud Kruk, van de heer R.B.Th. de Rijk en van
Liesbeth Portheine.

JAARVERSLAG 2020 van de WERKGROEP PADDENSTOELEN

Het afgelopen jaar is een bewogen jaar voor velen geweest. In eigen kring, in de
vriendenkring, familieverband, op het werk, in de buurt, in het land en in de gehele
wereld. Zo ook voor de werkgroep paddenstoelen van onze vereniging.
Het begon allemaal zo mooi. Goede herinneringen aan het voorgaande jaar waar onze
werkgroep véél had meegemaakt. Mooie wandelingen, interessante cursussen, leuke
contacten op de eerste woensdag van de maand in het N.M.E. gebouw en zelfs een
goedbezochte avond verzorgd naar aanleiding van ons 5-jarig jubileum; een volgepakt
N.M.E. centrum in het teken van de Paddenstoel, met een feestelijk hapje en drankje.
Het mocht in 2020 wel wat rustiger gaan worden…nou, dat hebben we geweten!
In januari 2020 van start gegaan met 10 enthousiaste “zwammers”. De dinsdagmorgen
-vóór de inloopmiddag van de natuurvereniging in ons N.M.E. centrum- gaan
voorwandelen. In januari en februari was dat naar het Kralingse Bos. Prachtige
vondsten gedaan en mooie foto’s van het bezoek. In maart hadden we een aantal leuke
activiteiten; Eerst naar Rhoon voor een wandeling langs de golfbaan waar er weer volop
Rode kelkzwammen te bewonderen waren. Maar ook Judasoren, Oorzwammetjes,
Elfenbankjes, allerlei trilzwammen en de Abrikozenbuisjeszwam. Ook een fors aantal
golfballen gevonden…
De algemene ledenvergadering van 5 maart werd door onze werkgroep gelukkig ook goed
bezocht. Velen maakten voor het eerst kennis met het verbouwde kantoor van de
Dierenbescherming dat nu deels huishoudt in het N.M.E. pand. Gelukkig was er nog
ruimte voldoende voor de vele leden van de vereniging om aan te schuiven bij deze
ledenvergadering.
Tot slot op zaterdag 7 maart met een kleine groep naar de Zuid Hollandse Zwamdag in
Zoetermeer waar Jan Tuin en Elly Wingelaar de presentatie vanuit onze werkgroep
hebben verzorgd. Deze keer ging het over slijmzwammen en men was erg te spreken over
de prachtige beelden en grappige filmpjes. Het was weer een volle, maar zeer
interessante dag. Leuk om ook weer eens andere “paddenstoelers” uit Zuid Holland te
ontmoeten, of om gezellig bij te praten.
En toen werd het stil op straat.
Maar onze zwammers heten niet voor niets zwammers. De mailbox van de coördinator
kwam vol te staan met vragen (uit het opgebouwde thuisarchief) en nieuwe vondsten,
want er werd toch ook vaak gewandeld, alleen of op afstand.
Zo bleef onze werkgroep met elkaar in contact en werden leuke vondsten of wandelingen
met elkaar gedeeld, waarbij de Spechtinktzwam uit Hendrik Ido Ambacht wel even
apart benoemd mag worden. Een geweldig leuke vondst.
Vanaf september hadden we weer een klein najaar programma voor diverse groepen uit
onze vereniging op de agenda staan. Helaas hebben wij drie van de vier geplande
activiteiten moeten afzeggen om bekende redenen.
Op 8 september is onze werkgroep voor het laatst met elkaar op stap geweest naar het
Staelduinse Bos bij ’s-Gravenzande. Er was gelukkig voldoende te zien en te
fotograferen. Het was ook weer gezellig om met een klein groepje op stap te gaan en met
je gezamenlijke hobby bezig te zijn.
September en oktober waren trouwens weer prachtmaanden; genoeg te beleven in bos of
park. Ook in sommige achtertuinen was er voldoende paddenstoelen plezier om blij van
te worden!

Al met al een rustig jaar voor onze werkgroep, maar ondanks alle regelgeving veel
contact gehouden met elkaar en de paddenstoel op gepaste afstand blijven volgen in de
natuur of achter de PC.
Lucette Langbroek

Foto van Ans Meeusen gemaakt tijdens de wandeling door het Staelduinse Bos

JAARVERSLAG 2020
PLANTENWERKGROEP IJSSELMONDE
1E CORONAJAAR

Afgelast:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inloopspreekuren 1e woensdag van elke maand
Stinsenplanten Landgoed Ockenburg
Kijfhoek en Bierlap
Biesboschdag met Floron
Dag met iemand van Evides in voor publiek niet toegankelijk gebied
Tentoonstelling in bibliotheek in samenwerking met paddenstoelenwerkgroep
Sophiapolder met HWL-plantenwerkgroep
Waterbeestjes met HWL-waterwerkgroep
Vergadering 16 december

Wel gedaan::

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

29
april
10 mei
13 mei
1 juni
5 juni
10 juni
13 juni
16 juni
21 juni
27 juni
29 juni
3 juli
15 juli
5 aug
19 aug
28 aug
6 sept
16 sept
10 aug
21 sept
22 dec
25 dec
tm 3
jan

Donckse Velden

(extra)

Crezeepolder Oosten= inventarisatie tbv project
idem
stoepkrijten Pr Margrietplein (extra)
Parnassiavlak
stoepkrijten Churchillplein (extra)
Crezeeepolder west dijk, inventarisatie
Crezeepolder west dijk met afrit, inventarisatie
Crezeepolder west dijk en eiland, inventarisatie
Waalbos (extra)
Crezeepolder west half rondje vogelhut, inventarisatie
De Meije
kmhok Heerjansdam zuid-oost gedeelte, inventarisatie
Crezeepolder restant rondje vogelhut, inventarisatie
Crezeepolder laatste keer, inventarisatie
Plaat van Oude Tonge (gids zei af)
kmhok Heerjansdam noord-west gedeelte, inventarisatie
amaranten zoeken met Karel
coördinatorenoverleg
coördinatorenoverleg
coördinatorenoverleg digitaal
eindejaarsplantenjacht

Dus ondanks corona voor de coördinator best wel een vol jaar.

Het aantal deelnemers schommelde van 1 à 2 tot 7 en was 9 bij de
eindejaarsplantenjacht tijdens de strenge lockdown. Aan deze zoektocht naar bloeiende
planten in wintertijd werd deelgenomen door mensen solo of in groepjes van maximaal
2. Nog niet van iedereen zijn op het moment van dit schrijven de gegevens bij mij
binnen.

We zijn nieuwsgierig naar wat in 2021 kan en mag.

Reiny, 3 januari 2021

Foto: Sharida Bhageloe

JAAROVERZICHT 2020 van de WERKGROEP
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU
Ook voor de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu was 2020 een bijzonder jaar.
In tegenstelling tot sommige andere werkgroepen gingen onze activiteiten ondanks
corona gewoon door. Zij het dat er wel aanpassingen nodig waren omdat we elkaar het
afgelopen jaar niet fysiek konden ontmoeten. Onze overleggen vonden online plaats. We
zien ook het afgelopen jaar een toename van organisaties die hun plannen bij ons
voorleggen en die we van adviezen voorzien.
Een overzicht van onze activiteiten:
Groenvisie gemeente Ridderkerk (jan-mei)
We hebben commentaar geleverd op de concept versie. De definitieve versie vinden we veel
beter dan de vorige versie. Deze Groenvisie is met grote instemming van de gemeenteraad
vastgesteld.
Er is inmiddels een ecoloog ingehuurd die een positieve bijdrage zal leveren aan de
uitvoering van de Groenvisie. Het maaibeheer en bomenbeheer wordt gericht op het
vergroten van de biodiversiteit. Ridderkerk heeft de ambitie de groenste gemeente van
IJsselmonde worden.
Ingezonden brief in distels in De Combinatie (juli)
Ridderkerk is de enige gemeente op IJsselmonde met d.m.v. een distelverordening
aangeeft dat distels actief bestreden moeten worden. In ons artikel hebben we aangegeven
dat distels belangrijk zijn voor o.a. insecten, vogels en kleine zoogdieren. Helaas stemde
de gemeenteraad opnieuw voor de distelverordening. De burgemeester heeft toegezegd niet
elke distel te gaan bestrijden.
Natuurvriendelijke oevers overleg (juni)
Christa is met enkele gemeente ambtenaren rondgefietst om potentiële locaties voor
natuurvriendelijke oevers aan te wijzen. Er is ook gekeken naar plekken waar het
maaibeheer zou kunnen worden aangepast.
Overleg Beleidsplatform over nieuwe inrichting Oosterpark (aug)
Aart heeft de ideeën van de werkgroep over de herinrichting van het Oosterpark
ingebracht in het Ridderkerkse Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid. Na
enkele aanvullingen is deze visie is namens de het Beleidsplatform als advies naar de
gemeente gezonden.
Overleg met Waterschap Hollandse Delta over Kaderichtlijn Water (aug)
Christa en Mirjam hebben het overleg bijgewoond en enkele voorstellen ingebracht. Alle
plannen zullen in maart 2021 ter inzage komen via het Nationaal Water programma.
Plannen omgeving Oude Maas (sept)
Mirjam heeft dit overleg bijgewoond. Er is een inspiratiekaart opgesteld getijdepark XL.
Eén van de plannen is om de eendenkooi Klein Profijt open te stellen (hier zijn we tegen) ,
de grienden met elkaar te verbinden (verbetering recreatieve mogelijkheden) en ook om
zichtlijnen te maken vanaf het fietspad dat loopt vanaf de jachthaven van Rhoon tot
voorbij Heerjansdam. Dit zijn aparte plannen. Er wordt aangegeven dat de grienden
onder het Buijtenland van Rhoon vallen.
Bijenlandschap IJsselmonde (sept)
Naar voorbeeld van de groene cirkel rondom Leiden, wil de provincie dit nu ook groene

verbindingen op IJsselmonde. Mooie plannen maar er is geen geld. 1e actie is alle
initiatieven op de kaart te zetten en ook wat al goed is en kansen in kaart brengen. Linde,
Sander en Christa hebben aangeboden om de mogelijkheden op een kaart aan te leveren.
Oplegging dwangsom Nieuw Reijerwaard (okt)
Naar aanleiding van een klacht van de natuurvereniging is er een dwangsom opgelegd
m.n. voor ontbreken van mitigatievoorzieningen voor de huismus. Het vernielen van
nesten van weidevogels was lastig te bewijzen.
SBB: essenkap Johannapolder- Valckensteinse bos en maaibeheer Donckse
Velden. (okt -dec)
Er zijn veel bomen gestipt in de Johannapolder. We zijn benieuwd of ze rekening
gehouden hebben met het herinrichtingsplan wat eerder is opgesteld. Het maaisel is in de
Donckse Velden grotendeels niet afgevoerd en de biodiversiteit niet ten goede komt .
Daarom hebben we overleg gezocht met Staatsbosbeheer maar deze geeft aan pas na de
jaarwisseling tijd te hebben.
Klankbordgroep beheer Gaatkesplas; deze wordt beheerd door GKB (okt-dec)
Mirjam zit in de klankbordgroep van GKB voor beheer van Gaatkesplas. Er wordt vrij
rigoureus onderhouden en weinig gespaard. Christa, Cornelis en Mirjam hebben verbeter
voorstellen ingebracht.
Donckse haven en IJsvogelnest (okt/dec)
Het ijsvogelnest is tijdens het herstel van de Donckse haven helaas vernietigd. Gemeente
Ridderkerk en Huys ten Donck hebben zich niet aan gemaakte afspraken gehouden. We
hebben voorgesteld te overleggen hoe dit heeft kunnen gebeuren en over de wijze waarop
dit verlies kan worden gecompenseerd.
Groenvisie van Waterschap Hollandse Delta (nov.)
We hebben commentaar geleverd op de plannen en dat heeft geleid tot een uitnodiging
voor een gesprek met het Waterschap.

Aart van Dragt

JAARVERSLAG 2020 van de VOGELWERKGROEP

Net als bij de andere werkgroepen had de vogelwerkgroep in 2020 te maken met het feit
dat weinig tot geen activiteiten in groepsverband georganiseerd konden worden. In
januari hielden we onze enige vergadering van het jaar, waarbij nog excursies gepland
werden, er werd gedacht om interessante sprekers uit te nodigen voor onze traditionele
‘dia-avond’, een datum voor de Big Day werd geprikt, enz. Maar al deze mooie plannen
gingen uiteindelijk niet door of in een aangepaste en afgeslankte vorm. Heeft de
vogelwerkgroep dan het hele jaar stil gezeten?
Nee, dat gelukkig niet.
De meeste tellingen worden normaal gesproken in kleine groepjes uitgevoerd. Dat kon
dit jaar niet, maar alleen of in twee-/drietallen ging dat gelukkig wel. Zo konden in het
voorjaar 6 gebieden geïnventariseerd worden op de broedvogels. In het Donckse Bos, de
Gorzengriend en Carnisse Grienden heeft dat inmiddels al geleid tot een telreeks van
meer dan twee decennia!
In die periode is de broedvogelsamenstelling flink veranderd. Recreatiegebied
Sandelingen-Ambacht is inmiddels ook al voor de vierde maal geteld. Nieuwe
telgebieden waren dit jaar de Veerplaat langs de Oude Maas bij Zwijndrecht en de Devel.
Met name dat laatste gebied leverde spectaculaire aantallen op. Het was al bekend bij
lokale vogelaars, maar dit historische riviertje is rijk aan broedende riet- en
moerasvogels. De inventarisatie toont mooi aan hoe groot de natuurwaarde van dit
gebied is.
In de periode van oktober t/m maart zijn maandelijks 9 gebieden geteld op alle
aanwezige vogels. Door de corona-maatregelen voer het pontje naar Natuureiland
Sophiapolder niet, dus was het niet altijd mogelijk om te tellen. De Crezéepolder wordt
zelfs jaarrond maandelijks geteld om het aantalsverloop in vogels gedurende alle
seizoenen te volgen. De kolonie Kluten was daar met 55 nesten dit jaar iets kleiner dan
in 2019, maar er werden wel weer diverse jongen groot. Iets wat in andere gebieden
minder het geval is. Er zijn dit jaar ook jongen voorzien van een gekleurde ring voor
wetenschappelijk onderzoek. Dat leverde in de zomer een terugmelding uit de
Oostvaardersplassen op!
Maar er werd nog veel meer geteld. Slaapplaatsen van Wulpen (max. 22), Grote
zilverreigers (max. 6), Halsbandparkieten (max. 1176!), ganzen en steltlopers;
Broedkolonies van Roeken (44 nesten over 2 kolonies), Huiszwaluwen (354-355 nesten
over 24 kolonies), Oeverzwaluwen (min. 86 nesten over 5 kolonies), meeuwen
(uitbreiding dakbroedende Kleine mantelmeeuwen in Ridderkerk), Visdieven en Blauwe
reigers; Trekvogels vanaf de telpost in de Crezéepolder; Jonge Grutto’s in de zomer om
het uitvliegsucces te bepalen (die was helaas weer zeer slecht); Hendrik-Ido-Ambacht
werd geïnventariseerd op broedende Huismussen, Spreeuwen en Groenlingen.
Naast het tellen werden ook de handen uit de mouwen gestoken. Maar liefst meer dan
100 nestkasten in de gemeente Ridderkerk werden voor het broedseizoen schoon
gemaakt. Daarnaast heeft de vogelwerkgroep nog ondersteuning geboden bij de actie van
Barendrecht en Ridderkerk om nestkasten voor de Koolmees uit te delen in de strijd
tegen de Eikenprocessierups.

Gedurende het jaar hielden we elkaar zo goed mogelijk op de hoogte. Elk kwartaal werd
een mailing rondgestuurd waarin alle nieuwtjes over de afgelopen periode gemeld
werden. Via app-groepen werden zeldzame en opmerkelijke vogelwaarnemingen gedeeld.
En in het veld sprak je (gelukkig) ook regelmatig andere vogelaars. Zeker als een
bijzondere soort als een Grauwe fitis, Vale gierzwaluw, Bruine boszanger, Kleinste jager
of Roze spreeuw wordt ontdekt dan trekt dit veel bekijks. Gelukkig konden we op
gepaste afstand daar van blijven genieten.

De traditionele Nieuwjaarsexcursie werd uiteindelijk de enige gezamenlijk excursie van de
vogelwerkgroep in 2020.
Foto: Jan Tuin.

