Jaarverslag 2018 van de stichting GNG
Algemeen
In het tweede jaar van GNG is er weer veel gebeurd wat noemenswaardig is.
Zo is het niet onbelangrijk te noemen dat er een bestuurswisseling heeft
plaatsgevonden.
Bestuur
Geri Achterberg heeft besloten haar rol in het bestuur te beëindigen, omdat
ze zich niet altijd kon vinden in de totstandkoming van de besluitvorming.
We hebben gelukkig snel een nieuwe penningmeester gevonden in de
persoon van Gerdien Vlot. Een en ander onder bekendmaking bij o.a. de
Kamer van Koophandel.
Gegevensbescherming AGV
Ook kregen we dit jaar te maken met de wet op de privacy. Dat houdt voor
onze stichting in dat we gegevens van vrijwilligers niet kenbaar mogen
maken en er ook geen foto’s met herkenbare gezichten geplaatst mogen
worden op de website zonder toestemming.
Een aantal vrijwilligers heeft een vrijwilligerscontract van GNG getekend, met
o.a. voorwaarden van een onkostenvergoeding.
Politieke aandacht
Mede dankzij onze inspanningen is het nieuw aangetreden college goed
doordrongen van de noodzaak van een degelijk natuurbeheer. Dat
resulteerde al in een fietstocht en wandelingen waarbij de politiek gewezen
is op het belang van duurzaam bouwbeleid, duurzame stadsontwikkeling en
het belang van een grotere biodiversiteit in de gemeente. De betekenis van
de milieudatabase is daarmee geïllustreerd.
Bijen als voorbeeld
Zo zijn we ook een bijenvriendelijke stad geworden, als onderdeel van de
landelijke actie tot bescherming van bijen en heeft de verantwoordelijke
wethouder de plaquette “Gorcum zoemt” onthuld in het Natuurcentrum.
Ook voor de woningcorporatie Poort 6 heeft GNG menig onderzoek gedaan
naar de consequenties voor flora en fauna bij sloop of nieuwbouw. De
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projecten zijn in het navolgende benoemd en deels kort beschreven (*zie ook
de bijlage).
GNG als burgerinitiatief
GNG is een burgerinitiatief dat actief is in het uitdragen van de boodschap
van biodiversiteit en het opzetten van allerlei projecten, op basis van diverse
geldstromen. Het doel is het groene karakter van Gorinchem te verbeteren
en de wijkbewoners daar mee in contact te laten komen en hen daar ook
verantwoordelijkheid voor te laten dragen.
Projecten:
Steenbreek0183
Dit jaar zijn in de wijken West en Oost avonden georganiseerd, waar mensen
geïnformeerd werden over het belang van tuinen met minder stenen.
Zowel voor klimaatbeheersing en ontwatering zijn planten en bomen van
belang. Beide avonden zijn goed georganiseerd met uitgebreide toelichting
en een mooie diapresentatie, maar de opkomst in beide gevallen is erg
mager geweest. Een illustratie van het algemeen voorkomende probleem
ook elders in het land, hoe moeilijk het is om een bewustwording te realiseren.
Om Steenbreek meer bekendheid te geven is er een beeldmerk ontwikkeld
en zijn er een marktkraamschort en volant aangeschaft.
Met de firma Sterk zijn afspraken gemaakt om tuinplanten met korting te
verkopen aan bewoners met nieuwe tuinen en heeft de werkgroep
Steenbreek met een kraam zich gepresenteerd bij de open dag van de fa
Sterk. Dat heeft al met al te weinig opgeleverd en er zullen voor 2019 nieuwe
groene ideeën worden uitgewerkt, met een plan van aanpak voor een
betere naamsbekendheid zodat inwoners het belang beseffen van meer
groen in hun tuin.
In 2018 zijn er ook meerdere kleinschalige biodiversiteitactiviteiten geweest,
zoals:
-de ontwerpen en aanleg van tuinen bij het Natuurcentrum of de Lindeborg.
-het Struinpad langs de A15
-de Boomgaard in de Lingewijk
-heeft Ab Wessels informatiebijeenkomsten gehouden in de volkstuin
Bij de opening van het winkelcentrum Hoog Dalem, heeft de stichting een
bedrag van €2500,- ontvangen van projectontwikkelaar Merwehave . Dat
bedrag wordt in 2019 gebruikt om samen met inwoners uit de nieuwe wijk een
groenproject te realiseren, in samenwerking met de fa. Sterk.
Educatie
Naast de natuurwandelingen met kinderen van diverse scholen, zijn er dit jaar
twee natuurspeelterreinen geopend. De grootste is in de wijk Stalkaarsen
gerealiseerd met de hulp van de gemeente en vele vrijwilligers uit de wijk. De
totstandkoming ging niet zonder slag of stoot, daar de aannemer failliet ging.
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Het kleinere nastuurspeelterrein is gemaakt in de dr. Zwaanstraat, op een
stukje terrein van en naast de school De Uilenhof. Ook daar hebben veel
ouders een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming.
De gemeente en menig bedrijf uit de omgeving, hebben bij de realisatie van
beide natuurspeelplaatsen materiaal en werkuren gesubsidieerd.
Bij de officiële opening door wethouder Van Doesburg zijn er door vrijwilligers
van GNG leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Beide
speelterreinen worden intensief gebruikt door de kinderen uit de wijken.
Dit jaar is er ook gereedschap aangeschaft, zodat de bewoners uit de wijk
zelf voor het onderhoud van dit speelterrein kunnen zorgen.
Monitoring
2018 is vooral het jaar geweest waarin GNG en de gemeente Gorinchem
hard gewerkt hebben aan de totstandkoming en de eerste vulling van de
natuurdatabase. Met veel enthousiasme wordt lokaal, maar ook in wijdere
kring gekeken naar de resultaten van de monitoringresultaten van GNG.
Menige vrijwilliger, maar ook betaalde deskundigen doen onderzoek naar de
stand van flora en fauna in onze gemeente. Dat wordt nu op een inzichtelijke
wijze vastgelegd en gepresenteerd, zowel intern voor medewerkers van de
gemeente, als deels ook extern ten behoeve van burgers en dus vrijwilligers.
Voor volgend jaar staat er een cursus gepland waar vrijwilligers aan kunnen
deelnemen, voor het vastleggen van de waarnemingen.
Ook zijn dit jaar twee stagiaires van middelbare scholen begeleid, die
enthousiast verschillende natuuronderzoeken hebben gedaan.
De stichting Eis, heeft in de persoon van Linde Slikboer een onderzoek laten
uitvoeren naar de stand van de wilde bijen. GNG heeft dit onderzoek
bevorderd en begeleid. Uit het onderzoek blijkt onze gemeente rijk te zijn aan
bijen. De presentatie van Linde was een verrassing vanwege de vele soorten
die ze hier had aangetroffen. Verklaringen zijn de unieke ligging van de
gemeente in het rivierenland, maar zeker ook de inrichting en het beheer van
het (openbare) groen.
De stichting heeft voor de vastlegging van de resultaten enkele kostbare
materialen aangeschaft. Zo waren een laptop en o.a. een telescoop nodig
voor de uitvoering van het monitoringsprogramma. De vele waarnemingen
komen in de database bij de gemeente, zodat de stand van flora en fauna
per wijk in kaart gebracht wordt. De belangstelling van andere gemeenten
en de provincie Zuid-Holland voor deze database groeit en in 2019 wordt
gekeken in hoeverre anderen gebruik kunnen maken van deze kennis.
Er wordt in dit verband veel samengewerkt met de stichtingen Blauwzaam,
Prachtlint en de Natuurvogelwacht Alblasserwaard.
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De stichting GNG werkt graag met hen samen, omdat juist daarmee de
burgerparticipatie ten volle kan worden benut voor de opwaardering van het
groen en de biodiversiteit in de hele gemeente Gorinchem
Positief is dat het ook voor commerciële bedrijven interessant blijkt om te
weten wat de consequenties zijn voor de natuur bij bouwplannen. Zo zijn er
ook voor 2019 met Poort 6 afspraken gemaakt om door GNG onderzoeken
te laten doen voordat er gebouwd of gesloopt wordt.
Adviezen
Het voorbeeld van het belang van ruimtelijke inrichting en beheer voor het
behoud van een biodiversiteit voor de bijen kan worden uitgebreid naar veel
soorten van de flora en fauna. Denk bijvoorbeeld aan mussen, gierzwaluwen,
vleermuizen, bevers, insecten en/of allerlei vormen van bijzondere vegetatie,
zoals meidoorns rond de vestingwallen. Advisering aan de gemeente, Poort6,
het waterschap, de provincie, Rijkswaterstaat en dergelijke zijn dan ook een
belangrijk deel van de werkzaamheden van GNG.
Te noemen zijn:
 Het dagelijkse beheer van het openbaar groen
 Bouwvergunningen
 Omgevingsplannen
En zeer actueel in 2017, 2018 en 2019
 Het plan voor de vestingwallen
 De plannen voor de dijkverzwaring tussen Waardenburg en Gorinchem
 De uiterwaarden, in het bijzonder de Woelse Waard
Financiën 2018:
Het banksaldo van GNG bedraagt eind 2018 € 5.763. Tov het saldo per 1
januari 2018 van €1064 is dit fors gestegen.
Hierbij moet wel in aanmerking worden genomen dat van het saldo eind
2018 nog een aantal kosten van lopende projecten moeten worden betaald,
en hierin ook de gift van Hoog Dalem ad. €2500 zit inbegrepen, waarvoor
nog een bestemming moet worden gezocht.
De activiteiten in het jaar 2018 en de bijbehorende funding zijn naar wens
gelopen. De database en monitoring zijn financieel uitgevoerd volgens de
projectbegroting, ditzelfde geldt voor de overige projecten, zoals de
Zwaantjes en kleinschalige acties inzake biodiversiteit.
De ontvangen bijdrage voor Steenbreek 0183 is in 2018 niet geheel besteed;
hiervoor wordt in 2019 nog verder bekeken welke acties mogelijk zijn.
Daarnaast zit in deze bijdrage een bedrag voor algemene kosten voor de
stichting, zoals de kosten van de bankrekening en kantoorkosten.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de stichting financieel gezond is en
ook beschikt over enige reserves om tegenvallers op te vangen.
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Projectnummerlijst 2018-8: Stichting Gorcum Natuurlijk Groen
Gewijzigd: 27-01-2019
Projectnummer
2018-01
2018-02
2018-03
2018-04
2018-05
2018-06
2018-07
2018-08
2018-09
2018-10
2018-11
2018-12
2018-13
2018-14
2018-15
2018-16
2018-17
2018-18
2018-19

Omschrijving
Jaarbijdrage 2018 t.b.v. werkgroep
Steenbreek 0183
Aanschaf laptop t.b.v. natuurdatabase
Doorontwikkeling natuurdatabase +
Monitoringsprogramma 2018
Info avond Steenbreek 0183 (west)
Aanleg speeltuin Dr. Zwaanstraat
Ontwikkeling beeldmerk folder enz.
Kleinschalige acties biodiversiteit
Fauna onderzoek Tiende Penninglaan
Steenbreek tuincentrum Sterk
QuickScan Stalkaarsen 3
Proef montage amfibieën trapjes
Aanschaf marktkraamschort + volant
Montage draad Van Rups tot Vlinder
ChristenUnie/SGP certificaat van aandeel
Cursus gebruik van waarneming.nl
Gift stichting Merwehave
QuickScan Smits Vastgoedzorg
Risicoanalyse Flora & Fauna Poort6
Montage hekwerk Dr. Zwaantjes

Uitvoering
GNG

Periode
2018

Gereed
Ja

GNG
GNG

jan
2018

Ja
Ja

Steenbreek
GNG
Steenbreek
GNG
GNG
GNG
GNG
GNG
Steenbreek
GNG
GNG
GNG
GNG
GNG
GNG
GNG

22 feb
aug
2018
2018
juli/sept
16 juli
juli/sept
2018/19
juli
aug
2018
2018/19
2018
dec
dec
nov

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
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