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Inleiding 

Het Binnenveld is het laagste gedeelte van zuidelijke Gelderse Vallei, tussen Wageningen, Ede, 

Veenendaal en Rhenen. Nog tot in de eerste helft van de vorige eeuw was het een heel nat 

gebied. Het kon alleen worden gebruikt om te maaien en hooi af te halen. Dit leverde 

bijzondere natuur op: uitgestrekte blauwgraslanden, levend trilveen en bloemrijke hooilanden.  

Dit type natuur is grotendeels uit Nederland verdwenen door de intensivering van de 

landbouw. In het Binnenveld kunnen we dan ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit 

in Nederland leveren door deze schrale hooilanden weer te herstellen. Door een flinke 

kwelstroom uit de ondergrond is de kans erg groot dat dit gaat slagen.  

Ongeveer 50 hectare van de Binnenveldse Hooilanden zal worden gekocht en beheerd door de 

in oktober 2016 opgerichte Stichting Mooi Binnenveld. De stichting is een groen 

burgerinitiatief uit de regio en wordt gedragen door alle groene organisaties uit Ede, 

Veenendaal, Rhenen en Wageningen. Dit initiatief laat zien dat ook lokale organisaties een 

toegevoegde waarde kunnen bieden aan het huidige natuurbeheer, dat nu veelal door grote 

landelijke of provinciale organisaties wordt gedaan. Extra lokale betrokkenheid bij natuur 

draagt bij aan het totale draagvlak voor natuur. 

In samenwerking met Staatsbosbeheer en de Agrarisch Natuurvereniging Het Binnenveld is in 

2015 en 2016 een inrichtingsplan opgesteld voor de Binnenveldse Hooilanden. 

Staatsbosbeheer heeft al 140 hectare natuur in bezit in het Binnenveld en de ANV komt net als 

Mooi Binnenveld in de gelegenheid om grond aan te kopen.  

Het inrichtingsplan is in juni 2016 aangeboden aan de provincie Gelderland. De provincie heeft 

het plan voor 100% overgenomen en werkt thans samen met het Waterschap Vallei en Veluwe 

aan een uitwerking op detailniveau. De provincie zal ook zorgdragen voor de nieuwe inrichting. 
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Doel van de stichting 

De stichting is op gericht op 24 oktober 2016. Het doel van de stichting is het verwerven, het 

behoud en het beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke 

terreinen in het Binnenveld tussen Veenendaal, Ede, Wageningen en Rhenen. Dit geschiedt 

primair ter wille van de natuur en daarnaast ten behoeve van het geestelijke en lichamelijke 

welzijn van de mens. 

Haar streven is mede gericht op: (a) het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur 

en landschap, (b) het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht alsmede het 

beschermen van de stilte, (c) het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor 

verantwoordelijkheid draagt. 

 

Bouwstenen voor beleid 

Het beleid van de stichting heeft de volgende bouwstenen. 

1. Werken aan een stevig draagvlak voor natuur in het Binnenveld en betrekken van veel 

inwoners van Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen hierbij. Een belangrijke 

graadmeter voor het betrekken is de mate waarin inwoners financieel ook willen 

bijdragen. Tegelijkertijd is het een bijzondere vorm van betrekken, omdat iets waar je 

geld voor geeft extra waarde krijgt en dus extra wordt gewaardeerd. 

2. Samenwerken met groene organisaties in de omgeving. De groene organisaties zijn 

een belangrijke achterban voor Mooi Binnenveld. Het zijn tegelijkertijd onze 

ambassadeurs en onze controleurs: doen we het goed?  

3. Samenwerken met de groene medebeheerders Staatsbosbeheer en ANV Het 

Binnenveld. Samen met deze twee organisaties gaan we de Binnenveldse Hooilanden 

beheren. Het ligt dan erg voor de hand om samen te werken. Om te zorgen dat het als 

één gebied oogt. Met het oog op kostenbesparing. Omdat we graag lokale boeren 

inschakelen bij het beheer (voor zover dat mogelijk is). En omdat we goede buren 

willen zijn. 

4. Verkennen van vernieuwende wijzen van fondsenwerving en crowdfunding voor 

natuur. De bijdrage van particulieren, bedrijven en vanuit fondsen in Nederland mag 

nog beperkt worden genoemd. Dit kan groter worden als zij in de gelegenheid worden 

gesteld om op lokaal niveau bij te dragen aan natuur. Dat vergroot de 

aantrekkingskracht. Hier is relatief nog maar weinig ervaring mee opgedaan. Mooi 

Binnenveld heeft de ambitie om hier vernieuwende manieren voor aan te boren en 

tevens om de opgedane ervaring te delen. 

5. Samenwerken met kennisinstellingen in de omgeving van het Binnenveld, met name 

Wageningen University & Research (WUR) en het Nederlands Instituut voor Ecologie 

(NIOO-KNAW), vooral op het gebied van kennisontwikkeling omtrent de restauratie en 

het beheer van natte schaalgrasecosystemen. 
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Beleid en uitvoering voor 2016 en 2017 

In 2016 en 2017 richt de stichting zich met name op: 

1. Het verkrijgen van financiële middelen voor de aankoop van grond met bestemming 

natuur in het Binnenveld. Het gaat om 40 tot 50 hectare nieuwe natuur met de 

natuurdoelen blauwgrasland en trilveen.  

Hiervoor gaan wij eerst aan de slag met fondsenwerving en het benaderen van grote 

bedrijven. In de tweede fase starten we met de crowdfunding, dan gaan we proberen 

de gehele bevolking van Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen t bereiken en te 

mobiliseren. 

2. Meewerken aan en adviseren over het opstellen Definitief Ontwerp voor de 

Binnenveldse Hooilanden. In 2017 wordt door het Waterschap Vallei en Veluwe 

gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp voor de Binnenveldse 

Hooilanden. Mooi Binnenveld zal in dit traject adviseren in een projectgroep en samen 

met andere partijen een besluit over nemen in de Stuurgroep Binnenveldse 

Hooilanden. 

3. Het maken van afspraken voor eigendom, beheer en onderhoud met Staatsbosbeheer 

en ANV Het Binnenveld. Om helderheid te krijgen over eigendom en beheer in de 

komende jaren is het goed als er in 2017 een plan voor eigendom, beheer en 

onderhoud wordt opgesteld. Dat doen wij samen met Staatsbosbeheer en de ANV Het 

Binnenveld. Samen met de ANV Het Binnenveld gaan we ook onderzoeken welke 

certificering er voor kleine natuurbeheerders verplicht is en hoe we dit op efficiënte en 

effectieve wijze kunnen regelen. 

4. Het maken van afspraken met de provincie Gelderland over de aankoop en 

overdracht. Op het moment dat wij sponsors en donateurs werven moet duidelijk zijn 

welke hectares worden verworven, en hoe de overdracht wordt geregeld. Dat vergroot 

de betrouwbaarheid van de stichting. Deze afspraken gaan we in 2017 vastleggen. 

5. Voortzetten monitoring van vogels en planten in het gebied. In 2016 is al gestart met 

de monitoring van vogels en planten. Als een soort nulmeting. Dat zetten we in 2017 

voort.  

6. Meewerken aan onderwijs, onderzoek en educatie in de Binnenveldse Hooilanden. 

Ook al hebben we nog geen grond, de stichting wordt al wel benaderd voor bijdrage 

aan het onderwijs van Wageningen UR. We zullen zoveel mogelijk op deze vragen 

ingaan. Ook gaan we kijken hoe we samen met het IVN tot nieuwe lesprogramma’s 

over het gebied kunnen komen. 

 

Organisatie 

De stichting heeft een bestuur, bestaande uit vijf personen. Zij zijn afkomstig uit Wageningen 

en Ede. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen.  
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De voorzitter van het bestuur is lid van de stuurgroep Binnenveldse Hooilanden, waarin ook 

provincie, waterschap, gemeenten, Staatsbosbeheer en ANV Het Binnenveld zitting hebben. 

De stuurgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van het inrichtingsplan voor de 

Binnenveldse Hooilanden.  

In de stichting is een werkgroep crowdfunding actief. Zij regelen de fondsenwerving en 

benaderen in 2017 de inwoners in de regio in een crowdfundingactie.  

Daarnaast heeft Mooi Binnenveld een Wetenschappelijke Adviescommissie. Hierin zitten zeven 

personen, waar onder enkele hoogleraren. Zij worden geraadpleegd bij belangrijke keuzes in 

de fase van het inrichtingsplan, de inrichting en later bij het beheer.  

De stichting zal in 2017 een Comité van Aanbeveling formeren.  

In 2017 zal ook worden gestart met een werkgroep beheer. De werkgroep zal bestuderen wat 

er nodig is voor beheersubsidie en zorgdragen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.  

 

Financiën 

De begroting van de stichting is in 2017 nog erg overzichtelijk. De stichting hoopt en verwacht 

dat er veel giften binnenkomen. Het minimum is 30.000 euro, dat is al toegezegd. De uitgaven 

blijven beperkt tot enkele uitgaven voor de crowdfunding: drukken van een prospectus en een 

brochure, bouwen van een website, en dergelijke. Dit zal hoogstens 3.000 euro bedragen. De 

stichting beoogt minimaal de helft hiervan te dekken met subsidie.  

 

 

 

Stichting Mooi Binnenveld 

Wageningen, 13 december 2016 


