Jaarverslag 2017 van de stichting GNG
1) Inleiding
Na het verkrijgen van de ANBI-status zijn we formeel eind 2016 als stichting Gorcum Natuurlijk Groen, vol
plannen voortvarend van start gegaan.
De doelstellingen van GNG waren o.a.
1.Steenbreek 0183
2.Natuureducatie; brede bewustwording van groen in de stad en in de buurt
3.Opzetten van een database biodiversiteit.
Deze drie doelstellingen zijn in 2017 vastgesteld door de gemeente in het Milieubeleidsplan 2017-2021.
Daarmee zijn voor het onderwerp biodiversiteit en voor de stichting GNG de financiële middelen
gereserveerd. Tijdens de debatten daarover en lopende het werk werd ons steeds duidelijker dat de
Stichting GNG als een burgerinitiatief in een nauwe samenwerking met de gemeente veel voordelen
heeft. Op die wijze wordt er gebruik gemaakt van de kennis, de energie en het enthousiasme voor
natuur & milieu, die bij de bewoners van Gorinchem aanwezig is. De Stichting GNG biedt voor de
gemeente een andere basis voor de financiering van projecten en het versterkt het draagvlak onder
de bevolking voor dit immateriële onderwerp. Vanzelfsprekend blijft een goede samenwerking tussen
de gemeente en GNG wel van cruciaal belang. Een vergelijking met gemeenten elders, waar
bijvoorbeeld de operatie Steenbreek door de gemeente zelf wordt aangepakt, zou dat duidelijk
kunnen maken. Uit de praktijk in het eerste jaar met een inzet van een toenemend aantal vrijwilligers,
twijfelen wij er niet aan dat deze werkwijze een goede keuze is geweest.
Het eerste jaar van het bestaan van de Stichting GNG was nog een leerproces voor alle betrokkenen.
We zijn er nog lang niet, maar we hebben wel het gevoel dat we op de goede weg zijn.
2) Projecten
Bijlage A geeft een overzicht van projecten die in 2017 in overeenstemming met bovengenoemde drie
doelstellingen tot stand zijn gekomen.
a. Steenbreek 0183:
De doelstelling van dit project is om ecologie en klimaatadaptie op veel plaatsen in stadstuinen toe te
passen met maatregelen die de tuinen gaan onststenen en vergroenen. Er wordt gestreefd naar een
mentaliteitsverandering in de richting van “Natuurlijk groen, samen doen” in de gemeenschap van
Gorinchem en de directe omgeving. Een gemeenschap die bijdraagt aan een aangenaam
leefklimaat en aan gezond levende mensen voor nu en later. Opvang en afvoer van regenwater,
evenals verkoeling in de zomer zijn belangrijk. Het project coördineert en zorgt voor ondersteuning met
kennis, materialen en geld van sponsoren, zoals bijvoorbeeld de gemeente en de nationale organisatie
Operatie Steenbreek. Tevens bevordert het project dat de gemeente een bijdrage levert aan deze
doelstellingen als een onderdeel van het thema “klimaatadaptie”, dat in het milieubeleidsplan 20172021 verder is uitgewerkt. Voorbeelden van gerealiseerde projecten zijn de aanleg van de
fruitboomgaard en enkele tuinen van bewoners in de Lingewijk en de Boerenstraat. Ook is er door de
stichting tuingereedschap aangeschaft dat door bewoners gebruikt kan worden. Het beheer ervan
blijft bij GNG.
b. Natuureducatie
Dit draagt bij aan een brede bewustwording van de betekenis van groen in stad en buurt. Daarmee
ontstaat ook draagvlak en een dynamiek “voor zelf doen”. Globale doelen zijn
sociaal/maatschappelijke doelstellingen in de wijken, zoals aanleg van natuurspeelvoorzieningen en
voorstellen voor de inrichting en het beheer van openbaar groen. Meer ruimte voor de natuur in en om
het huis bij de aanleg van nieuwe wijken. Bevorderen dat er (collectieve) groen- en speelprojecten
worden opgezet, zoals bijvoorbeeld nu in de wijk Stalkaarsen of groen bij bejaardenwoningen en nieuw
aan te leggen infrastructurele projecten. Natuurwandelingen met leerlingen van basisscholen en
samenwerking met diverse educatieve projecten met Natuurouders en het Natuurcentrum zijn
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vormgegeven. Veel belangstelling was er dit jaar voor de natuurwerkdag in de Stalkaarsen en voor de
Nacht voor de nacht, waar mensen geïnformeerd worden over nachtvlinders, insecten en amfibieën.
c. Database biodiversiteit
Het milieubeleidsplan voorziet in de inrichting van een database van natuurwaarnemingen van flora en
fauna. Diverse vrijwilligers onderzoeken de huidige stand van zaken in de bestanden van insecten,
vogels en planten in en om Gorinchem. Al deze waarnemingen, samengevoegd met de uitkomsten
van de onderzoeken die de gemeente uitvoert, kunnen de komende jaren leiden tot beter
toegespitste maatregelen in de aanpak tot bescherming van diverse soorten. Daarmee kan ook het
proces van vergunningverlening voor sloop of (her)bouw, verbeterd en versneld worden.
Waarnemingen waarvoor specifieke deskundigheid of apparatuur nodig is, is deskundigheid ingehuurd.
3) Organisatie en financiën
De organisatie van de stichting bestaat enkel uit vrijwilligers met een bestuur dat zorgt voor de
aansturing van activiteiten, promotie, continuïteit en het verbinden van alle activiteiten. Op basis van
de vergoeding, zoals voorgesteld door de Belastingdienst, is voorzien in gemaakte onkosten door
vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, Johan Sterk, penningmeester Geri Achterberg en
secretariaat Jeannette ter Brugge.
Voor de vrijwilligers hebben we op 9 december 2017 een wandeling en vogelexcursie georganiseerd
naar het eiland Tiengemeten. Daaraan hebben 14 deelnemers meegedaan.
Communicatie:
Na wat strubbelingen is een mooie website van de stichting online gegaan
www.gorcumnatuurlijkgroen.nl . Wel moet deze nog worden uitgebreid met diverse links naar
aanpalende organisaties en moeten we op facebook actief blijven. Op basis van ervaringen met
projecten en activiteiten van het afgelopen jaar, zal in 2018 veel aandacht worden besteed aan de inen externe communicatie, zodat er een gemeente brede aandacht ontstaat voor en kennis van onze
activiteiten.
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Omschrijving
Boerenstraat
Tuincentrum Sterk
Zonnebloemactie
Wervingsactie vrijwilligers
Open Haven dag
Inspiratie dag Steenbreek
A&V onderzoek Oostgracht
Monitoring vegetatie 2017
Pr-actie Open tuinen dag
Ringslangexcursie
Stagebegeleiding Luc van
Houwelingen, schooljaar 2017/
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