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Inleiding
Het jaarplan Mooi Binnenveld betreft zowel de Stichting Mooi Binnenveld (“De Stichting”), als de
Vereniging Mooi Binnenveld (“de Vereniging”).
Mooi Binnenveld kent de volgende algemene doelstellingen:
• aankoop, het behoud en het beheer van bedoelde terreinen in het Binnenveld;
• bemoeiingen met de overheid, rechtspersonen en natuurlijke personen;
• samenwerking met gelijkgerichte organisaties;
• verrichten of doen verrichten van onderzoek, het verzamelen van gegevens, het geven van
voorlichting, educatie en het uitgeven van publicaties;
• bijeenbrengen van gelden en middelen, nodig voor de bevordering van het doel.
Waarbij met name de eerste doelstelling specifiek is ondergebracht bij de stichting.
In dit jaarplan 2021 worden in het kort de activiteiten benoemd en beschreven waar Mooi
Binnenveld zich in 2021 op wil richten. Dit jaarplan is uitsluitend richtinggevend; tijdens de reguliere
bestuursvergaderingen (ca. 10x/jaar) worden de uit te voeren activiteiten besproken en vastgesteld.
De input van dit jaarplan is deels gebaseerd op de activiteiten van voorgaande jaren en deels
afkomstig van de input uit de ALV van 25 november 2020. Vanwege corona maatregelen zijn we
terughoudend als het gaat om activiteiten in groepsverband.
Er wordt een onderscheid gemaakt naar de volgende onderwerpen:
•
organisatie
•
beheer
•
monitoring
•
pr en communicatie
•
excursies en educatie
•
specifieke punten
Voor de activiteiten van 2020 wordt verwezen naar het jaarverslag 2020. In het jaarverslag staat ook
algemene informatie over Mooi Binnenveld zoals bestuurssamenstelling, werkgroepen,
doelstellingen etc.

Organisatie
De huidige organisatie met een bestuur, vrijwilligers ondersteuning en een 2 tal (parttime)
medewerkers voor het beheer voldoet. Vanuit dat oogpunt zijn geen aanpassingen nodig. Wel wordt
verwacht dat de samenstelling van het bestuur gaandeweg het jaar zal wijzigen vanwege o.a. aflopen
van termijnen. Bij eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van het bestuur wordt gestreefd naar
verjonging en diversiteit.
Aandachtspunt binnen de organisatie is het (digitale) beheer van documenten, gebruik van een
uniforme huisstijl, etc. Hier zal een verbetertraject voor worden opgezet [1].
Aan Mooi Binnenveld is een comité van aanbeveling gekoppeld. Dit is vooral "gebruikt" ten tijde van
de fondsenwerving voor de aankoop van percelen. In samenspraak met het comité van aanbeveling
wordt nut en noodzaak (en eventuele invulling) nader onderzocht [2].
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Beheer
Voor het beheer zijn 2 parttime beheerders aangesteld. Het beheer is begin 2021 met hen
geëvalueerd; dit gaf geen aanleiding tot grote wijzigingen. Op hoofdlijnen blijven de activiteiten gelijk
aan die van het vorig jaar. Belangrijkste punten zijn:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

het algehele beheer van het gebied wordt 3-4 / jaar afgestemd met de overige gebiedseigenaren
in het beheersoverleg. Dit betreft o.a. afspraken over het waterbeheer, het al dan niet maaien
van rietkragen, onderhoudsaspecten, etc.;
Het maaiwerk van de drogere gedeelten wordt uitbesteed aan de Agrarische Coöperatie;
hiervoor wordt jaarlijks een offerte uitvraag gedaan;
het maaiwerk voor de nattere (geplagde) terreindelen wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd
bedrijf (De Vries). Zij hebben veel ervaring met het gebied. Dit jaar wordt de aanvraag voor een
offerte in gezamenlijkheid met de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (CBH) opgesteld.
Het afvoeren en verwerken van maaisel wordt in principe ook uitbesteed via de coöperatie,
maar eventueel ook zelf geregeld;
evenals in 2020 is er het voornemen van de coöperatie om van het maaisel afkomstig van de
geplagde delen zogenaamde Bokashi te maken. Wij gaan dit jaar samen met CBH onderzoeken
of er behoefte is binnen onze leden en andere belangstellenden om ook zelf Bokashi af te
nemen als grondverbeteraar [3];
in tegenstelling tot 2020 gaan we het wandelpad langs de Veensteeg (en rondom het terrein van
jachtvereniging De Snip) beter onderhouden, hier gaat de CBH een aantal keer per jaar voor ons
maaien. De uitvoering van het maaiwerk van pad langs De Snip wordt nog separaat bekeken;
in tegenstelling tot 2019 en 2020 wordt er dit jaar geen maaisel afkomstig van nabijgelegen
natuurgebieden (als zaadbank) opgebracht. In het beheerdersoverleg was afgesproken dit
uitsluitend in de eerste 2 jaar na plaggen te doen;
ook dit jaar willen we weer - indien mogelijk - een aantal werkzaamheden door vrijwilligers laten
uitvoeren, zoals het "boompje trekken". Voor dergelijke vrijwilligersactiviteiten gaan we op
kleine schaal wat extra (verbruiks) materiaal aanschaffen. Tijdens de ALV van 25-11-2020 kwam
duidelijk naar voren dat er grote bereidheid is om vrijwilligerswerk uit te voeren; in dat opzicht
zullen wij ook actief zoeken naar mogelijkheden (en ook nagaan wat de verplichtingen zijn t.a.v.
de inzet van vrijwilligers) [4].
goed inzicht in de eco-hydrologie van het gebied is belangrijk. Via leden van onze
wetenschappelijke adviescommissie willen wij hier onze beide beheerders extra in
ondersteunen.

Een aandachtpunt voor 2021 is predatie en schade door/aan fauna. Denk hierbij aan predatie van
broedvogeleieren door roofdieren, vraat door ganzen, maar ook sterfte en verwondingen aan bv.
(grote) vogels door de aanwezige elektriciteitsmasten. In samenspraak met een aantal partijen (o.a.
weidevogelgroepen) willen we in eerste instantie kijken of we hieromtrent meer gegevens kunnen
verzamelen [5].
Naast het beheer van de Binnenveldse Hooilanden voeren wij in opdracht van de gemeente
Veenendaal ook het beheer uit van de Groene Grens. Recent is afgesproken om dit ook voor 2021 te
blijven doen. Er bestaat de mogelijkheid dat de verantwoordelijkheid voor het gebied over gaat van
de gemeente Veenendaal naar de gemeente Ede; wij volgen dit proces en anticiperen hier zo nodig
op.
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Monitoring
De monitoring in het gebied is veelomvattend en behelst diverse verschillende doelen. Er is een groot
aantal (vrijwilligers)organisaties bij betrokken en de aansturing gebeurt door een van onze
bestuursleden met veel ervaring in dit werkveld. Deze coördinatie vraagt veel tijd en aandacht. Voor
de uitvoering van de monitoring is een (lijvig) monitoringplan opgesteld waarin de uit te voeren
acties zijn benoemd. In 2021 zal overeenkomstig dit monitoringplan de werkzaamheden worden
uitgevoerd.
In 2021 tussen half juli en eind augustus zullen vrijwilligers voor de eerste keer een vlakdekkende
soortkartering flora uitvoeren. Deze soortkartering is vanuit de subsidieregeling SNL verplicht en
geeft inzicht waar welke bijzondere plantensoorten voorkomen in het terrein. Het resultaat is een
stippenkaart en op basis hiervan is het mogelijk om de kwaliteit van de aanwezige/beoogde
natuurbeheertypen te beoordelen.

PR en communicatie
Dit is een belangrijk punt voor Mooi Binnenveld. We willen niet alleen gebiedsbeheerder zijn, maar
juist ook het belang van zaken als natuur, biodiversiteit en agrarisch natuurbeheer uitdragen. Het
project is in dat verband een lichtend voorbeeld. Ook hebben we een grote betrokken en vaak
deskundige achterban die graag goed geïnformeerd blijft.
We willen in 2021 een slag maken met het verder optimaliseren van de pr- en communicatie. Daar is
inmiddels een enthousiaste werkgroep mee aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in een
ambitieus plan voor communicatie en pr. Opvolging van dit plan zal in 2021 plaatsvinden (zie annex).
We willen in 2021 ook een peiling uitvoeren naar de behoefte van onze leden en andere
belangstellenden als het gaat om communicatie en informatieverstrekking. Dit zal als onderdeel van
het vak "natuur & communicatie" door studenten van Aeres-MBO te Ede worden uitgevoerd.

Publiekgerichte activiteiten en educatie
Er wordt jaarlijks een excursieprogramma opgesteld (coördinator Klaas Swart). Vanwege corona
maatregelen konden het merendeel van de excursies in 2020 geen doorgang vinden. Anticiperend op
versoepelingen is er voor 2021 al wel een excursieprogramma opgesteld. Ook is een uitgebreid
achtergronddocument over het project (inclusief omschrijving fietsroute) opgesteld voor
excursieleiders. Zodra excursies weer mogelijk zijn zal dit via de gebruikelijke kanalen
(nieuwsberichten, website, lokale media) worden gecommuniceerd. Ook willen we kijken of we op
drukke dagen vrijwilligers in kunnen zetten als “gastheren/gastvrouwen” om publiek van informatie
te voorzien.
Specifiek voor de Binnenveldse Hooilanden is een educatief programma voor basisscholieren
opgesteld door het Groene Wiel. In 2020 zou een eerste reeks basisscholen uit zuid Ede aan dit
programma gaan meedraaien. Vanwege corona is dit uitgesteld. We staan in de startblokken om
medio dit jaar het programma alsnog te gaan draaien. We zijn hierbij wel afhankelijk of basisscholen
het nu nog kunnen inpassen.
Het gebied wordt vaker voor studiedoeleinden gebruikt. Zo houd Aeres-MBO Ede er praktijkdagen en
geeft de WUR er ook geregeld onderwijs. Ook VanHallLarenstein (HBO bosbouw en natuur) voeren
praktijkopdrachten uit. Wij hebben geen totaalbeeld wat er in dat opzicht allemaal loopt; we willen
dit in 2021 inventariseren en zullen de onderwijsinstellingen in de regio hiervoor benaderen [6].
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Uiteraard staan we in 2021 ook weer open voor het geven van lezingen en presentaties over het
gebied aan belangstellenden en verzorgen we de jaarlijkse publieksdag samen met Waterschap Vallei
en Veluwe, CBH en Staatsbosbeheer (thans voorlopig gepland voor 25 september 2021) en
ledenvergadering.

Overig
•

•

•

•

Aan de Utrechtse kant van het Valleikanaal is ook een natuurontwikkeling voorzien: "De
Achterbergse Hooilanden", alsmede een uitbreiding van De Hel. Hier wordt 65 hectare nieuwe
natuur aangelegd. We volgen dit uiteraard met groot enthousiasme en belangstelling. We gaan
onderzoeken op welke punten we gezamenlijk kunnen optrekken [7];
Enkele partijen in het Binnenveld ontwikkelen gezamenlijk een Binnenveldse Energie Strategie
(BES) als onderdeel van Regionale Energie Strategieën. Dit als alternatief voor een grootschalig
zonnepark in het Edese deel van het Binnenveld. Later in het jaar zal de (Edese) politiek hier een
besluit over gaan nemen. Wij hebben dit initiatief ondersteund en volgen het traject actief. In
hoeverre hieruit voor ons acties voortvloeien is thans nog niet duidelijk;
Tijdens de ALV (25-11-2020) hebben we een peiling gehouden of er support is voor het
eventueel verder uitbreiden van ons gebied c.q. aanschaf van andere gronden als zich daar
gelegenheid voor mocht doen. Het antwoord daarop was positief; zowel als het gaat om
aanschaf van (relatief goedkope) natuurgrond , als ook duurdere landbouwgrond. We zijn nog
niet actief achter de mogelijkheden in dit verband aangegaan, maar willen dit in 2021 zeker
gaan doen [8].
Er is landelijk veel belangstelling voor gebiedsprocessen als dit; zeker ook vanuit het oogpunt
van het vinden van alternatieve verdienmodellen voor agrariërs. We willen in beeld krijgen
welke initiatieven en projecten er op dit vlak allemaal lopen en hier zo nodig contact mee leggen
[9].

Overig
In onderstaande tabel zijn - los van alle genoemde reguliere acties - de specifiek benoemde
actiepunten samengevat
actie nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

omschrijving
verbetering documentenbeheer, huisstijl, etc.
nagaan rol en positie comité van aanbeveling
behoefte peiling Bokashi
mogelijkheden inzet vrijwilligers nagaan, uitbreiden en faciliteren
verzamelen data over specifieke aspecten rondom Fauna (predatie, vraat, etc.)
inventarisatie van alle lopende educatieve acties
aansluiting zoeken bij Achterbergse Hooilanden (Utrechtse deel Binnenveld)
nagaan mogelijkheden aanschaf andere percelen
inventarisatie gebiedsprocessen
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Annex Werkplan Communicatiegroep Mooi Binnenveld
Peter Goedhart en Willem Heemskerk
januari 2021
Tot nu toe hielden verschillende personen zich in meer of meerdere mate bezig bij Mooi Binnenveld
met communicatie (intern; naar leden; extern). In deze aanvangsperiode stond communicatie over
de stand van zaken bij de crowdfunding en de aanleg van het gebied centraal. Nu de grond is
aangekocht en de Vereniging is opgericht zullen de berichten over beheer en monitoring van het
gebied een centrale plaats gaan innemen.
De Vereniging Mooi Binnenveld heeft ons gevraagd om zich in te zetten voor een
communicatiegroep die zich binnen Mooi Binnenveld op een meer structurele wijze bezig gaat
houden met communicatie, zowel intern, naar leden als extern.
We hebben een voorstel geschreven (met veel dank aan Driek Enserink voor zijn input) over de taken
van zo’n groep en hebben een tentatief jaarplan gemaakt voor 2021.
I Voorstel voor taken communicatiegroep MB
1. Beheer website (mooibinnenveld.nl).
• Zorgen dat het informatieve (statische) deel up-to-date blijft
• Schrijven en plaatsen van nieuwsberichten met vermelding op de front page; streven naar
gemiddeld 1x per een of twee weken een nieuw bericht
• Vermelden van oproepen voor excursies of vrijwilligersactiviteiten
• Plaatsen van verslagen van acties of bijeenkomsten. (Bijv. jaarvergadering).
• Samenvattingen van rapporten plaatsen met linken naar rapporten.
• Website aantrekkelijker maken door gebruik van multimedia (bijv. YouTube).
• Vormgeving website aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld map
beheer/monitoring duidelijker zichtbaar maken; beheer staat nu in verschillende mappen op
de huidige website)
• Website interactiever maken: Vraag en antwoord rubriek; link naar andere relevante
websites
2. Informeren van leden.
• Een maal per kwartaal digitale nieuwsbrief voor leden per mail versturen.
• Leden per mail informeren over excursies en vrijwilligersactiviteiten.
• Leden per mail informeren over andere belangrijke ontwikkelingen rond MB/Binnenveldse
Hooilanden.
3. Externe publiciteit verzorgen
• Nieuwsberichten op website MB zetten.
• Media benaderen. Gedrukte en online media benaderen met voor breed publiek
interessante ontwikkelingen via artikelen/ persberichten etc.
• Folders en flyers. Zorgen dat inhoud van publieksfolders over MB actueel blijft.
• Twitter berichten plaatsen (@MooiBinnenveld)
Vraag is of dit taak is van communicatiewerkgroep groep of dat aantal leden de mogelijkheid
krijgt om namens MB-berichten op twitter te zetten.
• Publicaties. Redactie voeren.
4. Opbouwen en onderhouden van interne relaties binnen MB
Onderhouden of nieuwe relaties aangaan binnen MB met voor communicatie interessante
personen (zoals bestuursleden, adviescommissie, betaalde veldwerkers, coördinatoren van
monitoringgroepen, vrijwilligers). Hierdoor ervoor zorgen dat ontwikkelingen die interessant zijn
voor de website/mail naar leden doorgegeven worden aan communicatiewerkgroep.
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5. Opbouwen en onderhouden van direct bij Binnenveldse Hooilanden en Groene Grens
betrokken personen en organisaties.
(Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Waterschap, etc.). Ook via reciproke
website links
6. Opbouwen en onderhouden van algemene externe relaties
Onderhouden of nieuwe relaties aangaan met voor communicatie interessante organisaties of
personen (bijv. Camera Club Wageningen; PEEK project, IVN, klompenpaden, Landschap lopen).
II Jaarplan 2021 Communicatiegroep
1. Website
• Zorgen voor regelmatige stroom aan nieuwsberichten voor website
(gemiddeld 1 nieuwsbericht per 1-2 weken.
• Bepalen welke informatie op de huidige website achterhaald is en updaten teksten (input
van anderen bij MB). Plaatsen nieuwe teksten.
• Leren hoe je multimedia kan gebruiken op website.
• Structuur website vernieuwen. Eerste opzet, feedback van andere betrokkenen. Daarna
definitieve opzet door expert. Teksten invoeren in nieuwe website
2. Digitale nieuwsbrief
De nieuwsbrief bestaat uit een selectie van nieuwsberichten over het afgelopen kwartaal.
• Leren hoe binnen Wordpress nieuwsberichten kunt selecteren voor digitale nieuwsbrief.
• Leren hoe je nieuwsbrief naar alle leden verstuurd.
• Bepalen naar welke organisaties nieuwsbrief moet worden gestuurd.
• Aparte map maken op FrontPage website voor digitale nieuwsbrief. Meenemen met update
website.
• Indien technisch mogelijk binnen Wordpress in elke nieuwsbrief kort redactioneel plaatsen
dat de aangeboden selectie in een perspectief plaatst
• Zorgen dat er 1 maal per kwartaal een nieuwsbrief uit gaat.
3. Publiek dag organiseren op 25 september 2021
Dag i.s.m. Beheer MB en CBH en Staatsbosbeheer). Afhankelijk van Covid bepalen of deze dag
door kan gaan. Zoals het er nu voorstaat is afstel het meest waarschijnlijk.
4. Informatievoorziening vanuit de organisatie naar communicatiewerkgroep ontwikkelen.
• Communicatiegroep bekend maken binnen Mooi Binnenveld en bij leden/vrijwilligers en hen
uitnodigen informatie met ons te delen, Dit kan gelijk met de komende digitale nieuwsbrief.
• Geregeld contact onderhouden met geselecteerde groep leden van MB waarvan we
verwachten dat die ons regelmatig van informatie = nieuwsberichten kan voorzien (bijv.
appgroep, Fons Koomen, coördinatoren monitoring, betaalde veldwerkers).
5. Externe communicatie verzorgen.
• Besluit nemen over rol communicatiewerkgroep bij twitter.
• Bepalen of we jeugd via Instagram willen bereiken.
• Nieuwe ledenwervingsfolder is afgerond en ligt klaar voor gebruik.
• Op verzoek persberichten schrijven en media (gedrukt of online) benaderen.
6. Netwerk opbouwen met externe personen/organisaties.
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•

7.
8.

9.

10.

11.
12.

Actief benaderen van interessante personen/organisaties (bijv. Staatsbosbeheer, coöperatie
boeren, waterschap, universiteit, Peekproject).
• Extern netwerk geeft input aan communicatiegroep, en wij communiceren naar hen toe over
MB via website, nieuwsbriefetc.
Proactief mensen benaderen voor bijdrage aan communicatie
(bijv. stagiaires, bestuursleden, vrijwilligers voor verslagen/ interviews/informatie)
Relatie met Camera Club Wageningen evalueren
Overleg met Driek Enserink over rol Camera Club Wageningen en anderen bij aanleveren
bruikbaar beeldmateriaal)
Systeem ontwikkelen voor opgeslagen foto’s.
• Onderzoeken of foto’s zo kunnen worden opgeslagen dat die ook vanuit huis toegankelijk
zijn.
• Archief systeem ontwikkelen zodat er een toegankelijk fotoarchief ontstaat voor gebruikers.
Bekendheid voortgang MB vergroten via artikelen
Resultaten van monitoring voor geïnteresseerd publiek vergroten via artikelen in (lokale)
tijdschriften. Bijvoorbeeld in lokaal of landelijke blad van de KNNV of in Bionieuws.
Bepalen of er ook specifieke communicatieactiviteiten moeten komen voor breed publiek
Voortgang nieuwsberichten en jaarplan
Dit wordt gedaan via twee mappen in de Dropbox van MB.
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