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2022  
in cijfers*

Activiteiten 

Vereniging

Resultaten

Communicatie

leden566lidorganisaties97

12 22deelnemers
Voedselbosontwerp

deelnemers 
Energieboswachter

6 inspiratiebijeenkomsten 
natuurinclusieve landbouw
in totaal 180 deelnemers

2 Excursies (natuurinclusieve landbouw / 
natuurinclusieve energietransitie)
in totaal 85 deelnemers

220 deelnemers 'Schone lucht / 
beter stoken' 35 deelnemers 'Boeren /  

PR voor eigen afzet'

8
on- en offline 
themabijeenkomsten
in totaal 352 deelnemers

3 bijeenkomsten voor  
gemeenteambtenaren
in totaal 61 deelnemers

24 digitale nieuwsbrieven

8 PS-nieuwsbrieven

Manifest voor een Groen Gelderland met 
5 natuurorganisaties

Deelname aan 6 (burger)initiatieven  
voor lokaal omgevingsbeleid

Workshops

Bijeenkomsten

Cursussen

7.426 abonnees
1.568 
LinkedIn-
volgers 
(+54%)

* geen uitputtend overzicht 

relaties in de database 27.905 

coalities met 
oproepen voor  
sterk natuurbeleid

Nacht van  
de Veluwe

3

adviezen  
voor beleid

artikelen in 
kranten en 
vakbladen 

deelnemende 
organisaties 
Gelderland 
van Morgen

93
11

44

Platform Natuur inclusieve Landbouw:
24 partners | 28 projecten

Aanvalsplan landschap: ambitie 10% groen-blauwe 
dooradering opgenomen in het rijksbeleid

3x inspraak bij 
Provinciale Staten
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Petra Souwerbren 
Directeur

Zullen we ons 2022 herinneren als het jaar waarin 

opnieuw een hete zomer tot extreme droogte 

leidde; het jaar waarin ongekende boerenprotesten 

en demonstraties plaatsvonden en het jaar waarin 

rechtszaken de overheid tot inkeer brachten om nu 

daadkrachtige maatregelen voor natuur en klimaat 

te nemen? Of zullen we ons 2022 herinneren 

als het jaar waarin bemiddelaar Remkes nodig 

was om het kabinet overeind te houden, het jaar 

waarin provincies en Rijk het oneens waren over 

de aanpak voor het landelijk gebied en het jaar 

Beste lezer,

Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

waarin bestuurders hun oor te luisteren legden bij 

het te behouden electoraat vanwege aanstaande 

provinciale verkiezingen?  

2022 zullen wij ons ook herinneren als het jaar 

waarin Gelderland het mes zette in de structurele 

uitgaven, met gevolgen voor onze subsidie. Hoe 

het ook zij, we houden het hoofd koel. Zodat wij 

constructief kritisch het oog op de bal houden. Voor 

resultaat. Voor robuuste natuur en een gezonde 

leefomgeving.
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Missie en visie Natuur en Milieu Gelderland
Wij staan voor een provincie met een aantrekkelijk landschap, een rijke biodiversiteit en een  

gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Voor nu en voor generaties na ons. 

Rollen en werkwijze

Wij inspireren mensen, bedrijven en overheden op 

weg naar een duurzame samenleving. En wij treden 

op als aanjager, verbinder en als het nodig is als luis 

in de pels. Onze manier van werken is constructief, 

kritisch en oplossingsgericht. Het bureau werkt 

dagelijks aan de geformuleerde doelen. Het bestuur 

ziet erop toe dat dit gebeurt volgens de afspraken in 

het strategisch plan en het jaarplan.

Samen

Per thema werken we met diverse partners samen, 

zowel overheden als organisaties, burgers en bedrij-

ven. Wij vervullen een provinciale koepelfunctie voor 

bijna 100 aangesloten lokale en regionale natuur- en 

milieuorganisaties. 

* geen uitputtend overzicht 
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Biodiversiteit,  
natuur en  
landschap

Natuur is van groot belang voor een gezond ecosysteem en 
biodiversiteit. En natuurlijk genieten we als mens ook dagelijks 
van de mooie natuur. Met groen om ons heen voelen we 
ons gelukkiger. Wij creëren kansen voor nieuwe natuur en 
beschermen bestaande natuur. 

Tien procent groenblauwe dooradering in 

het landelijk gebied, dat willen wij met het 

Aanvalsplan landschap realiseren. Dit plan 

hebben we gemaakt vanuit het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel met landbouw- en 

natuurorganisaties, overheden, banken en 

overige betrokkenen.  Op 28 september is het 

plan aangeboden aan Minister van der Wal.

Deze ambitie levert veel resultaat: meer biodiversiteit, 

CO2-binding,  schoner water, bestuiving en 

plaagbestrijding in de landbouw, recreatie in een 

aantrekkelijk landschap en een goed vestigingsklimaat. 

De ministeries van Landbouw en Binnenlandse 

Zaken vinden dat de ambitie voor 10% groenblauwe 

dooradering een interessante bijdrage aan landelijke 

opgaven levert. De ambitie is overgenomen in het 

Nationaal Programma Landelijk Gebied. Hier is veel 

voor nodig: medewerking van boeren, financiering 

voor aanleg en beheer van landschapselementen, 

vergoeding voor grondwaarde, streekeigen invulling 

en goede beoordeling en monitoring. 

Deze punten werken wij praktijkgericht 

verder uit. Lees meer:  

www.samenvoorbiodiversiteit.nl/

aanvalsplan-landschapselementen

Water vasthouden, geen 
woorden maar daden 
Voor de derde keer in vier jaar hebben we te 

maken met ernstige droogte. Wij pleiten sinds 

2019 bij de waterschappen voor een meer 

natuurlijk watersysteem. In 2022 hebben wij 

ambtelijk en bestuurlijk om actie gevraagd. 

De droogteaanpak Achterhoek is daaruit 

voortgekomen. Ook hebben we bereikt dat 

water en bodem meegenomen worden als 

onderdeel van de aanpak voor stikstof en 

natuur. De provincie heeft aanvullend beleid 

voor strategische voorraden grondwater 

gemaakt. Daarnaast komt er meer onderzoek 

naar alternatieve bronnen voor drinkwater-

winning en de druk is toegenomen om voor 

de papierindustrie geen kostbaar grondwater 

te gebruiken.

Natuur in ruimtelijke plannen 
Ook in 2022 hebben we onze stem voor natuur laten 

horen bij de besluitvorming rond allerlei ruimtelijke 

plannen: 

•  Op 22 november stonden we voor de rechter 

vanwege de doortrekking van de A15. We vinden 

dat deze weg er niet moet komen, omdat dat het 

mooie Rijnstrangengebied beschadigt. Uitspraak 

in deze zaak volgt hopelijk begin 2023. 

•  Samen met de Stichting Stop de Noordtak 

komen we in verzet tegen de aanleg van een 

nieuwe goederenspoorlijn dwars door de 

Achterhoek. We boeken een voorlopig succes:  

Deze plannen staan voorlopig in de ijskast, maar 

een definitief besluit is nog niet genomen. 

Aanvalsplan landschap

http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/aanvalsplan-landschapselementen
http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/aanvalsplan-landschapselementen
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IJsselvallei:  mix van duurzame 
landbouw, recreatie en een mooi 
en biodivers landschap

Aanpak stikstof en natuurherstel gaat erg langzaam 

‘Het stikstofprobleem’ domineert 

nogal eens het nieuws. Het leidt 

tot veel belemmeringen voor 

vergunningverlening. Minder aandacht 

is er voor de kern van het probleem: de 

natuur verkeert in slechte staat als gevolg 

van een overbelasting met stikstof.

Voorjaar 2022 doet het kabinet een poging 

om eindelijk tot een concrete aanpak voor 

stikstof te komen. Gefrustreerde en bezorgde 

boeren, maandenlange demonstraties en 

onenigheid tussen overheden zijn het gevolg. 

En dat resulteert in vertraging, ondanks de 

urgentie van de opgave. Overheden willen nu 

samen met de landbouwsector tot een akkoord 

komen over het perspectief voor landbouw.

Wij zijn partner in de Gelderse Maatregelen 

Stikstof, met een actieve rol bij de uitwerking 

van maatregelen die leiden tot natuurherstel 

rond Natura 2000-gebieden. Ook de voortgang 

van dit onderzoek leidt onder het ontbreken 

van een uitgewerkt perspectief voor landbouw. 

Al met al een arbeidsintensief proces met 

vooralsnog bar weinig resultaat voor de natuur.

 Plan Boom

17.055 geplante bomen

100+ deelnemers aan vogelbosjesactie

30+ vrijwilligers

Afgelopen jaren zijn we betrokken bij het 

‘masterplan IJsselvallei’, dat onder de vlag van 

‘Veluwe op 1’ tot stand is gekomen. 

Dit masterplan bevat negentien projecten waaronder 

het versterken van het groen-blauwe raamwerk in het 

“brongebied Grote Wetering” tussen Apeldoorn, Twello en 

Klarenbeek. In samenspraak met allerlei belanghebbenden 

hebben we een projectvoorstel gemaakt, met daarin 

onder andere de aanleg van singels, lanen en bosjes en de 

versterking van de samenwerking tussen boeren, bewoners 

en natuurbeheerders. Daarmee laten we zien dat duurzame 

landbouw, recreatie en een mooi en biodivers landschap 

goed samengaan. Op basis van dit projectvoorstel is ruim 

een miljoen euro beschikbaar vanuit de Regiodeal Veluwe.  

Daarmee kunnen we van start met het groen-blauwe 

raamwerk van de IJsselvallei. 
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Wij komen op voor een natuurinclusieve energietransitie. Dat betekent 
dat we pal achter de klimaatdoelen staan. Èn dat we kijken naar goede 
inpassing, bescherming en versterking van de natuur, goede participatie 
en lokaal eigendom. 

Energie en 
klimaat

Adviezen over 
energie 
Burgers die zich zorgen maken 

over een zonnepark in hun mooie 

landschap. Een weidevogelwerkgroep 

die de komst van windturbines 

vreest. Ambtenaren die advies willen 

over een goed participatietraject 

of over een beleidskader. 

Ontwikkelaars die ons polsen over 

het natuur- en landschapsbelang. 

Een energiecoöperatie die graag 

wat advies wil. Men weet ons 

goed te vinden met vragen over 

wind- en zonneparken! In een 

gesprek geven we handige tips en 

aanbevelingen. Ook verwijzen we 

door naar deskundigen, naar een 

lokale organisatie en naar diverse 

publicaties. Een enkele keer duiken 

we zelf dieper in een project of dienen 

we een zienswijze in.

Van RES 1.0 naar uitvoering 

Op 6 juni ontvingen 22 kersverse Gelderse ‘energie-

boswachters’ hun certificaat. Deskundige sprekers 

hadden aan hen de tools aangereikt om plannen 

voor zon- en windprojecten te beoordelen: wat zijn 

de mogelijke effecten voor de natuur? Hoe kun je 

een plús voor de biodiversiteit bereiken? In  enkele 

werksessies hadden ze een natuurrijk zonnepark 

ontworpen op een zelfgekozen locatie, waarbij elke 

deelnemer een dier of plant als doelsoort koos.

De training trok naast geïnteresseerde burgers 

zowel leden van natuurorganisaties als van 

energiecoöperaties. Het was mooi om te zien hoe zij 

elkaar vonden in de groepjes. In gemeente Hattem 

zoeken ze nu samen naar een locatie voor een 

Energietuin.

De trainingsronde werd gegeven in 5 provincies en 

bleek een succes. Voorjaar 2023 wordt de training 

opnieuw gegeven, nu in héél Nederland. Wil je zelf aan 

de slag met het combineren van energie en natuur? 

Dan zul je veel plezier hebben van deze cursus!

Energieboswachters opgeleid 

Wij denken al enkele jaren mee over de opgave voor 

duurzame energieopwekking in Gelderland. Daarbij 

pleiten we voor goede bewonersparticipatie met een 

ambitieus doel als harde randvoorwaarde. We doen 

voorstellen voor het borgen van lokaal eigendom, 

het ontzien van natuurgebieden en een plús voor 

natuur en landschap. Ook erg belangrijk: een goede 

combinatie van wind, zon en opslag of lokaal gebruik 

voor effectieve netinpassing. Nadat in 2021 de 

Regionale Energiestrategieën zijn opgesteld, hebben 

we in 2022 de vervolgstappen stevig gemonitord op 

uitvoerbaarheid. Ook pleiten we voor provinciale regie 

op het ruimtegebruik voor de opwek van duurzame 

energie.
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Natuurinclusieve energietransitie:  
energie met een plus voor de natuur
Niet langer die voortdurende botsingen tus-

sen de energietransitie en natuurbelangen, 

maar juist zorgen dat ze elkaar versterken. 

De Natuur en Milieufederaties maken diverse 

handreikingen, een toolkit en enkele filmpjes 

en podcasts over dit thema. Onze twee 'ener-

gie-collega's' hebben hieraan meegewerkt. 

Op onze Gelderse website richten we speciale 

pagina’s in met veel informatie en voorbeel-

den. 

Begin 2022 gaan we met 50 (!) deelnemers 

op excursie naar windpark Deil. Daar zien we 

succesvolle verbeteringen van natuurgebied Het 

Broek. Ook bezoeken we een drijvend zonnepark 

in aanbouw in de Lingemeren, waar later drijvende 

eilanden voor natuur en recreatie aan worden 

toegevoegd. Vlak na deze geslaagde excursie 

organiseren we de Energieboswachterstraining. 

Aan de landelijke online masterclass ‘natuur-

inclusieve energietransitie’ doen opvallend veel 

Gelderse ambtenaren mee, van wie we positieve 

reacties krijgen. We gaan deze masterclass in 

2023 herhalen als themadag, met ook aandacht 

voor Gelderse voorbeelden en beleidskaders, 

waarover we hebben meegedacht. Zoals 

regels in de Omgevingsverordening; er is een 

systeem gebouwd met plus- en minpunten, 

waarbij projecten alléén zijn toegestaan als de 

natuurdoelen er netto op vooruitgaan.

Handreikingen natuurinclusieve energietransitie:

www.natuurenmilieugelderland.nl/ 

natuurinclusieve-energietransitie

Circulaire economie: Repair! 

Nederland bereikt al in de maand mei ‘Earth 

Overshoot Day’: de datum waarop verbruikt is wat 

de aarde aan grondstoffen kan leveren. Daarna 

teren we in op reserves, resulterend in minder 

biodiversiteit, ontbossing, bodemerosie en CO2-

uitstoot. Met ons Servicepunt Circulair inspireren we 

kleine ondernemers en consumenten op weg naar 

duurzame producten. De consumentenladder die 

het Rijk gebruikt, gaat over recover, recycling, reuse, 

repair en refuse. Oftewel van goed inzamelen tot 

minder kopen. Er gebeurt relatief veel op het gebied 

van (laagwaardige) recycling via afvalinzameling. 

Maar het repareren en hergebruik van apparaten en 

andere artikelen staat nog in de kinderschoenen. 

Daarom hebben wij een initiatief ontwikkeld voor 

het opzetten van een keten, waarin huishoudelijke 

apparaten gerepareerd worden. Ons project is in 

aanvraag voor de Regiodeal Arnhem-Nijmegen. 

Lees meer: www.servicepunt-circulair.nl
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januari maart

april

februari

mei juni

Algemene ledenvergadering  
inclusief een rondleiding over Smaakpark Ede

Excursie naar drie pluktuinen  
in de buurt van Wageningen

Zorgcentrum ’t Slot in Gameren is één van de 
eerste deelnemers aan Gelderland van Morgen 

Uitdeeldagen vogelbosjes  
in Rivierengebied en Achterhoek

Afscheidswebinar door Bernhard Oosting,  
die 17 jaar bij ons heeft gewerkt

Excursie natuurinclusieve energietransitie naar 
windpark Deil en drijvend zonneveld Lingepolder



juli september

oktober

augustus

november december

Nachtelijke activiteiten in heel Gelderland 
tijdens Nacht van de Nacht

Omroep Gelderland zendt een reportage uit over 
onze cursus Ontwerp je eigen voedselbos

Grote belangstelling voor fietsexcursie  
langs twee boerenbedrijven bij Brummen 

Presentatie Manifest voor een  
Groen Gelderland aan leden Provinciale Staten

Veel animo voor de eerste serie  
Natuurlijke Gesprekken

We zijn als gebiedsregisseur betrokken bij 
gebiedsproces Renkumse beekdalen



Natuur en Milieu Gelderland

Wij werken als initiatiefnemer 
en inspirator aan een toekomst 
voor natuurinclusieve landbouw 
en duurzaam voedsel. 

Landbouw 
en voedsel

10

Aantal deelnemers 
Gelderland van Morgen 
groeit gestaag

In januari zijn we  gestart met het programma 

Gelderland van Morgen, in opdracht van de 

provincie Gelderland en met Greendish als trekker 

van het programma.  Doel is om in Gelderland het 

menu te verduurzamen: met meer plantaardige 

eiwitten op de kaart en in het schap en met minder 

voedselverspilling. Organisaties kunnen meedoen 

met 50% subsidie van de provincie. 

Aantal deelnemers:

•  Catering: 12 organisaties, waaronder:  

Chr. Hogeschool Ede, gemeentehuis Arnhem, 

Belastingdienst Apeldoorn

•  Zorg: 10 organisaties, waaronder:  

St. Jansdal Harderwijk, Zorgcentra De Betuwe, 

RadboudUMC

•  Horeca: 8 bedrijven, waaronder: Thuis bij Fien, 

Recreatiepark De Boshoek, Hotel Restaurant 

Hoogeerd

•  Supermarkten: 3 winkels van Dirk van den Broek

GoodFoodClub – 
korte keten

GoodFoodclub.nu is het landelijke platform van 

de Natuur en Milieufederaties met tal van lokale 

en duurzame voedselaanbieders. De activiteiten:

•  In het weekend van 21 en 22 mei hebben 

zeven bedrijven van de GoodFoodClub 

meegedaan aan Biodiversiteit op je bord en 

extra activiteiten georganiseerd. 

•  Het aantal fietsroutes is dit jaar uitgebreid 

met twee mooie routes in Wageningen en 

Nijmegen-Lent. 

•  In het najaar organiseerden we  voor 

35 boeren een workshop social media.  

Natuurlijke gesprekken 
Burgers en boeren zouden meer van elkaar moeten weten, zodat iedereen zijn rol kan 

pakken in de landbouw van de toekomst. Daarom organiseren we gesprekken over (de 

productie van) voedsel. Deze zijn lokaal, gericht op ontmoeting, uitwisseling en een 

goed begrip van de voedselketen. Een kijkje in de keuken van boer en boerin Steverink 

en in de supermarkt Plus Peperkamp hebben al veel inzichten opgeleverd bij 25 

inwoners. Ook het eigen gedrag hebben we onder de loep genomen. Wordt vervolgd!

Voedselbossen en 
agroforestry: een cursus 
Voedselbosontwerp

In voedselbossen en agroforestry komen 

voedselproductie en natuur samen. Het is daarmee 

natuurinclusieve landbouw in optima forma! Ook 

dit jaar hebben we een praktijkgerichte cursus 

Voedselbosontwerp aangeboden aan mensen die 

daarmee aan de slag willen gaan. Aan bod komt: 

bosecologie, ontwerpplan, soortenkennis, beheer, 

organisatievormen, regelgeving en begroting. De 

cursus biedt deelnemers alle handvatten om tot 

een passend eigen voedselbosontwerp te komen.  

Eén van de 13 cursisten vertelt enthousiast: 

“Diversiteit is de kracht van de cursus.’’ 
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Natuurinclusieve landbouw:  
activiteiten die verbinden en inspireren

Natuurinclusieve landbouw

Met maar liefst 30 deelnemers fietsen we 

vanuit station Zutphen over de brug richting 

Brummen. We ontmoeten de boer in zijn 

bloemenveld, waar hij uitleg geeft over een 

akkerrand van diverse wilde bloemen en een 

pas aangelegde haag. Dit alles bevordert 

de biodiversiteit van zijn natuurinclusieve 

landbouwgrond. We fietsen verder naar zijn 

bedrijf waar we een korte presentatie volgen 

van de kringloopwijzer en wat dat betekent 

voor zijn bedrijf. Geduldig beantwoordt hij 

alle vragen van de deelnemers. We vervolgen 

onze fietstocht en komen aan bij de tweede 

boer.  Met een heuse geluidsinstallatie en 

iets te drinken wacht hij ons op voor zijn stal. 

De graskuil met klaver hebben we gezien 

(de koeien vinden het lekker) en de vaste 

mestopslag die hij op zijn bedrijf omzet tot 

strooisel in de stal. Ook hier zijn veel vragen; 

zelfs zoveel dat de tijd eerder om is dan dat 

hij alles kan beantwoorden. 

Veel boeren en adviseurs komen af op de 

inspiratiebijeenkomsten georganiseerd 

door het platform. Kennisuitwisseling 

en kijken hoe de buren het doen zijn de 

belangrijkste redenen van de deelnemers 

om te komen. Stap voor stap leren we van 

elkaar en kunnen we inspiratie opdoen. 

Maar ook leren wat er lukt en niet lukt.

Ontmoeting met jonge boeren over toekomst 
voor de landbouw

Tijdens deze avond gaan we in gesprek met 4 bestuursleden van het 

Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt. 1 van de boeren presenteert zijn 

bedrijf en zijn inzet richting natuur inclusieve landbouw. Natuurlijk worden 

er kritisch vragen gesteld, maar er wordt goed geluisterd en geleerd van 

de antwoorden en gedachten achter de vraag. Het is een goede dialoog, 

die verbinding tussen boeren en natuurliefhebbers brengt. 

Lees hier het verslag 
van de drukst bezochte 

inspiratiebijeenkomst

6 Inspiratie bijeenkomsten  
Natuurinclusief boeren
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We leveren een proactieve inbreng voor omgevingsbeleid. We 
richten ons op doelmatige bescherming en ontwikkeling van 
natuur en landschap en verbetering van biodiversiteit. Ook 
willen we de omgevingskwaliteit verbeteren voor lucht, water 
en bodem en met aandacht voor stilte en donkerte.

Leefomgeving 
en participatie

Manifest voor een  
groen Gelderland

Op weg naar een duurzame gemeente Studenten voor  
duurzame mobiliteit
Samen met de Gemeente Ede en de Samen-

werkende Milieugroepen Ede hebben we 

dit jaar een impuls gegeven aan duurzame 

mobiliteit. Drie masterstudenten van de 

Radboud Universiteit, die zich specialiseren 

in gedrags veranderingen, hebben voor hun 

afstudeer stage interventies opgezet om te 

zorgen dat mensen kiezen voor de fiets in plaats 

van de auto.  Ze hebben zich gericht op ouders 

die hun kinderen naar school brengen, jonge 

volwassenen die naar voetbaltraining gaan 

en mensen die hun dagelijkse boodschappen 

doen. Twee van deze interventies krijgen in 

2023 een vervolg met gemeentelijke projecten 

Veilig naar school en Sporten begint thuis. 

Wat kan een gemeente op 

lokaal niveau bijdragen aan 

biodiversiteit, duurzaamheid 

en klimaatdoelen? 

In aanloop naar de gemeente-

raads verkiezingen publiceerden 

we de brochure ‘Top tien 

duurzame doelen voor Gelderse 

gemeenten’. Met concrete 

maatregelen en inspirerende 

voorbeelden gaven we lokale 

politici handvatten om 

duurzaam beleid voor hun 

gemeente en inwoners op te 

stellen.  

Met het oog op de provinciale verkiezingen in 

maart 2023 schrijven we samen met vier andere 

Gelderse natuurorganisaties het Manifest voor 

een Groen Gelderland. Daarna gaan we met alle 

partijen individuele gesprekken aan. Zo inspireren 

we programmacommissies om duurzame doelen in 

hun partijprogramma op te nemen. 

De vier beschreven thema’s zijn nauw met elkaar 

verbonden: natuur en biodiversiteit, water en 

klimaat, natuurinclusieve samenleving, ruimte en 

landschap. Dat biedt allerlei ‘meekoppelkansen’, 

waardoor op meerdere fronten aan duurzame 

doelen wordt gewerkt. 

De beleidsterreinen waar de provincie 

verantwoordelijk voor is, zijn meer dan ooit 

actueel. De provinciale verkiezingen gaan verschil 

maken voor bijvoorbeeld drink- en grondwater, 

natuurinclusieve landbouw, duurzame energie en 

biodiversiteit. We hopen dat politiek, bestuur én 

alle Gelderlanders de kansen grijpen om een nog 

mooiere en duurzamere provincie te realiseren.
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Gebiedsproces  
Renkumse beekdalen

Geef om Gelderland

Het bestaansrecht van dit platform voor 

kennisuitwisseling en inspiratie heeft zich 

dit jaar zeker bewezen. Zelfs de online 

bijeenkomsten worden goed bezocht met 

tussen de veertig en tachtig deelnemers. 

Toch kan niets op tegen daadwerkelijke 

ontmoeting. We genieten daarom van de volle 

touringcar bij onze excursie over natuurinclusieve 

energietransitie. Dat we daarbij begin april 

onverwacht in de sneeuw lopen, mag de pret 

niet drukken. Ook de excursie naar de pluktuinen 

bij Wageningen is goed bezocht, waarbij de 

versbereide lunch natuurlijk een hoogtepunt 

vormt.

De meerwaarde van ons platform wordt in de 

tweede helft van het jaar mooi zichtbaar. Terwijl 

demonstrerende boeren het nieuws domineren, 

organiseren wij ontmoetingen tussen boeren 

en burgers die van weerszijden tot verraste 

reacties en begrip leiden. Zo fietsen bijna vijftig 

mensen mee met onze fietsexcursie naar twee 

boerenbedrijven tussen Zutphen en Brummen. 

In de vervolgbijeenkomst gaat een deel van onze 

achterban in gesprek met vier jonge boeren van 

het Agrarisch Jongeren Kontakt. Burgers én boeren 

onderschrijven het belang van natuur. Ook de 

keuzes die consumenten daarbij maken, komen 

aan de orde. ‘Verbinder’ willen we zijn. Mooi om 

die verbinding voor onze ogen te zien ontstaan.

Schone lucht

Lokaal actieve burgers en groepen, terrein-

beheerders, gemeenten en anderen hebben de 

handen inéén geslagen voor het gebiedsproces 

Renkumse beekdalen. Voor dit gebiedsproces 

leveren wij de gebiedsregisseur. Samen komen we 

tot een visie en uitvoeringsprogramma waarbij 

hydrologisch herstel, versterking van natuur en 

passende recreatie en landbouw samengaan. Naar 

verwachting is deze visie midden 2023 gereed. 

In 2022 hebben we gewerkt 

aan het Plan van Aanpak 

schone lucht in Gelderland. 

Dit resulteerde in nieuwe 

werkzaamheden op het 

gebied van houtstook. We 

lanceerden het servicepunt 

houtstook en organiseerden 

in samenwerking met de 

gemeenten Arnhem, Nijmegen 

en Ede voor ca. 250 inwoners 

de workshops 'Kachel stoken 

met minder overlast'. Daarnaast 

werken we aan luchtkwaliteit 

via het  bestuurlijk overleg 

Stikstof, het bezwaar tegen 

de aanleg van de A15 en het 

burgermeetnet Arnhem. 
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Er is onverminderd veel werk aan de winkel van 

milieu, natuur en landschap. Betrokkenheid 

vanuit de Gelderse samenleving is daarbij van 

groot belang. Leden en niet-leden weten ons 

gelukkig goed te vinden en nemen actief deel 

aan de vele bijeenkomsten die we live en digitaal 

organiseren. 

We zijn blij met de samenwerking met onze 

collega-organisaties, zowel landelijk als provinciaal. 

Een goed voorbeeld van die samenwerking is 

het uitvoeringsgerichte landelijke 'Aanvalsplan 

Landschap', dat door politiek en samenleving met 

instemming is ontvangen. 

De kwaliteit van water, lucht, bodem, natuur en 

landschap staat stevig onder druk. Daarom hebben 

de Gelderse natuur- en landschapsorganisaties het 

'Groenmanifest Gelderland 2023-2027' uitgebracht. 

Een herstelplan waarin ruimtelijke kwaliteit 

voorop staat, een plan om natuur en landschap 

in Gelderland te behouden en te versterken. 

We doen tal van goed uitvoerbare voorstellen om 

op te nemen in het bestuursakkoord van politieke 

partijen.

Ondanks het essentiële werk dat we doen, hebben 

Provinciale Staten besloten om vanaf 2024 fors 

te bezuinigen. Enerzijds behoort Natuur en 

Milieu Gelderland in de ogen van de Gelderse 

Staten tot de organisaties die vormgeven aan het 

organiserend vermogen voor natuur in Gelderland, 

anderzijds gaat men ons samen met IVN en SLG een 

korting van € 800.000 opleggen. Wij vinden dat 

onbegrijpelijk!

Want Gelderland weet zich geplaatst voor 

gigantische ruimtelijke opgaven, waarbij juist 

organiserend vermogen, draagvlak en participatie 

van groot belang zijn. Daarom ga ik ervan uit dat de 

nieuwe Gelderse coalitie in 2023 een ferme streep 

zal zetten door het bezuinigingsvoornemen!

Dirk H. van Uitert
Voorzitter

Het belang van 
organiserend 
vermogen…

 Budgetsubsidie overheden 29 %

 Projectsubsidie overheden 25 %

 Contributies en donaties 9 %

 NPL en NMF samenwerking 23 %

 Opdrachten 14 %

Dit betreft de percentages over 2021. Tijdens 
de productie van dit Jaarbericht zijn de cijfers 
over 2022 nog niet bekend. Deze worden 
gepubliceerd in ons formele jaarverslag 2022.

Inkomsten 

De Natuur en Milieufederaties ontvangen 

jaarlijks een bijdrage van de Postcode 

Loterij. Wij bedanken alle mensen die 

meedoen met de Postcode Loterij. 

25%9%

23%

14%

29%



De vereniging
Hoewel 2022 opnieuw begint met thuiswerken 

en online bijeenkomsten, hebben we een groot 

deel van het jaar ook fysiek kunnen werken. Dat is 

fijner samenwerken, en levert ook gewoon meer 

plezier op. We genieten van de grote opkomst 

bij de Algemene Leden Vergaderingen, van af 

en toe samen lachen op kantoor,  en van ons 

samen met werkgroepen letterlijk te buigen over 

omgevingsplannen. 

We zijn nieuwe partnerschappen aangegaan: voor 

natuurinclusieve landbouw, energiebesparing, 

schone lucht, duurzaam voedsel en gebieds-

ontwikkeling. Dat geeft energie om te werken aan 

resultaat.

We hebben ook zorgelijke ontwikkelingen mee-

gemaakt. In het team hebben we te maken gehad 

met ziekte, meer dan voorgaande jaren. Dat is 

verdrietig.

Dit najaar is de vereniging geconfronteerd met 

een herijking van de provinciale subsidies. De 

provincie vermindert structurele ondersteuning 

van ons werk. De precieze omvang is nog niet 

bekend, en gelukkig vallen 2023 en 2024 nog onder 

de oude afspraken. Zeker is dat we het belang van 

ons werk nog meer onder de aandacht moeten 

brengen. De meerwaarde van ons werk wordt 

juist groter vanwege de nieuwe Omgevingswet 

en alle gebiedsplannen die gemaakt worden. 

Betrokkenheid van burgers en lokale kennis zijn 

onmisbaar. 

We blijven investeren in een aanpak voor hoe het 

wél kan. De nieuwe partnerschappen en diverse 

nieuwe leden zijn daarom extra bemoedigend. 

Samen blijven we ons in 2023 inzetten voor natuur, 

klimaat en leefomgeving.

Meerjarenstrategie 
2020-2024
Binnen onze 4 thema’s werken we aan een 
groene, duurzame en gezonde provincie. Daarbij 
vervullen we de volgende strategische rollen: 

Agenderen en aanjagen voor beleid, 
uitvoering en ambities

Maatschappelijk partner voor verbinden en 
samenwerken. Initiatiefnemer van coalities

Belangen behartigen van natuur, landschap  
en leefomgeving
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In 2023 maken we een begin met 
de meerjarenstrategie voor de 
volgende periode.
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Wij zetten ons in voor  
een mooi en duurzaam Gelderland!

Natuur en Milieu Gelderland
Oude Kraan 72, 6811 LL  Arnhem 
www.natuurenmilieugelderland.nl 
Email info@natuurenmilieugelderland.nl     
IBAN NL89 TRIO 0338 6290 25
iDeal natuurenmilieugelderland.nl/ 
doe-ook-mee/doneren/ 
Vormgeving IDD | idd.nu 

Het team van Natuur  
en Milieu Gelderland
 
Petra Souwerbren - directeur 
Alex de Meijer - energie en water 
Diederik Hoefsmit - klimaat en circulair
Maarten Witberg - ruimte en gebiedsontwikkeling 
Jiska van Vliet - natuur en landbouw
Welmoed Rijpkema - natuurinclusieve landbouw 
Marieke Gorkink - projecten Voedsel en Schone lucht 
Eke Kuiper - projecten Voedsel en Schone lucht,  
Nacht van de Nacht
Els Sytsma - communicatie
Eline Ross – communicatie
Evelien Pleiter - office management 
Hananja van Marle - controller, hoofd bedrijfsvoering 
 
Onze flexibele schil:
Maarten Baneke - juridische zaken 
Jan Janse - coördinator Aanvalsplan landschap
Hans de Haan - coördinator Platform Natuurinclusieve 
landbouw Gelderland
Monique Nieuwenhuis - communicatie Platform  
Natuurinclusieve landbouw Gelderland
Linda Louwerse - circulaire economie
Vanessa Mommers - natuur en omgevingsbeleid
Babette van Rietschote - communicatie
 
Bestuur 
Dirk van Uitert (voorzitter), Yvonne Kleefkens,  
Ardi Dortmans, Anna-Lena Penninx

Meedoen? Kijk op  

 natuurenmilieugelderland.nl/
 

doe-ook-mee


