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Inleiding 

Het jaarplan Mooi Binnenveld betreft zowel de Stichting Mooi Binnenveld (“De Stichting”), als de 
Vereniging Mooi Binnenveld (“de Vereniging”). De Stichting richt zich op de grondaankoop en het 
beheer van natuurgebieden en de Vereniging houdt zich bezig met de publieksgerichte activiteiten 
(excursies; open dagen; website) gerelateerd aan het betrekken van ‘het publiek’ bij het Binnenveld 
in het bijzonder en de natuur in het algemeen. 
 
Mooi Binnenveld kent de volgende algemene doelstellingen: 
• Aankoop, het behoud en het beheer van terreinen in het Binnenveld;  
• Bijeenbrengen van gelden en middelen, nodig voor de bevordering van het doel. 
• Netwerken met de overheid, rechtspersonen en andere actoren;  
• Samenwerking met gelijkgerichte organisaties;  
• Verrichten of doen verrichten van onderzoek, het verzamelen van gegevens, het geven van 

voorlichting, educatie en het uitgeven van publicaties;  
 
In dit jaarplan 2022 worden in het kort de activiteiten benoemd en beschreven waar Mooi 
Binnenveld zich in 2022 op wil richten. Dit jaarplan is 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 ALVs. In 2022 willen we extra aandacht besteden aan een eventuele 
herijking van onze doelen nu het gebied duidelijk in een andere fase terecht aan het komen is.     
Corona maatregelen zullen aan het begin en mogelijk ook einde van het jaar invloed hebben op de 
activiteiten in groepsverband. (AP 1 Doelen Mooi Binnenveld). 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt naar de volgende onderwerpen: 

• Organisatie 

• Beheer 
• Monitoring 
• Communicatie 

• Excursies en educatie 
• Overige activiteiten 
 
Voor de activiteiten van 2021 wordt verwezen naar het jaarverslag 2021 (AP 2 Jaarverslag 2021, in 
voorbereiding). 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 tweetal (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 wijzigingen en/of aanvullingen van het bestuur wordt gestreefd naar verjonging en 
diversiteit. 

Aanstelling van de verschillende bestuursleden 

Bestuurslid Aanstelling tot Status 

Kees de Ruiter, voorzitter Oktober 2020 Verlengd 

Ingrid Luitse, secretaris Oktober 2020 Afgetreden per 2/2/2022 

Rob Janmaat, communicatie  Oktober 2020 Afgetreden per 2/2/2022 
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Patrick Jansen, netwerk Oktober 2020 Mogelijk aftreden in 2022 

Gert van der Meer, educatie April 2023  

Willem Hendriks, beheer April 2023  

Fons Koomen, monitoring November 2024  

Dick van der Hoek, wetenschap November 2024  

Driek Enserink, penningmeester Juli 2023  

Willem Heemskerk, communicatie/excursies Juli 2025  

Anita van Mierlo Februari 2022 Aspirant bestuurslid 

Femke Jochems Februari 2022 Aspirant bestuurslid 

 

Op korte termijn zullen twee nieuwe bestuursleden worden voorgesteld ter vervanging van de twee 
aftredende leden met de taken secretaris en netwerk. Twee aspirant bestuursleden hebben zich 
gemeld die zullen worden voorgesteld in de ALV van april 2022 (AP 3 Bestuurswijziging) 

Begin 2022 zullen er ook meer specifieke taakomschrijvingen van de verschillende bestuursfuncties 
worden opgesteld (AP 4 Taakomschrijving bestuursleden) 

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 (AP5 Comité van aanbeveling). 

Aandachtspunt binnen de organisatie is het (digitale) beheer van documenten, gebruik van een 
uniforme huisstijl, etc. Hier is in 2021 reeds een verbetertraject voor opgezet wat in 2022 verder z’n 
beslag moet krijgen (AP6 Beheer documentatie MB). 

Mooi Binnenveld is één van de vele actoren in het Binnenveld in die context neemt MB-deel aan de 
ontwikkeling van een gebiedsaanpak voor het Binnenveld (zie www.gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl). 
Dit proces is in 2021 geïnitieerd door de verschillende overheden in de regio en wordt begeleid door 
o.a. het bureau Wing. MB heeft in deze context al een aantal bijeenkomsten bijgewoond en heeft 
meegedacht aan het opzetten van zogenaamde experimenten. De verwachting is dat de intensiteit 
van onze betrokkenheid bij dit proces in 2022 verder zal toenemen.   

Daarnaast voert MB  het beheer van Natuurgebied De Groene Grens uit, in 2022 nog in opdracht van 
de gemeente Veenendaal. 

 

Beheer  

Voor het beheer zijn 2 parttime beheerders aangesteld. Het beheer is eind 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 keer per 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 Coöperatie Binnenveldse 
Hooilanden (CBH); 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. Ook dit jaar wordt de aanvraag voor een offerte in 
gezamenlijkheid met de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (CBH) opgesteld. 

http://www.gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl/


3 
 

• Het afvoeren en verwerken van maaisel voor verwerking tot Bokashi wordt in principe ook 
uitbesteed via CBH; 

• Evenals in 2021 is er het voornemen van de coöperatie om van het maaisel afkomstig van de 
geplagde delen zogenaamde Bokashi te maken. Uit de 2021 enquête blijkt dat er ook bij het 
publiek een vraag is naar Bokashi. Dit jaar zal ingezet worden op de marketing van het door CBH 
geproduceerde Bokashi op basis van afspraken met de CBH (AP 7 Bokashi); 

• Het wandelpad langs de Veensteeg (en rondom het terrein van jachtvereniging De Snip) zal 
worden onderhouden. Hier gaat de CBH een aantal keer per jaar voor ons maaien. Voor mogelijk 
de uitvoering van het maaiwerk van het pad langs De Snip heeft zich een vrijwilliger gemeld. Dit 
gebeurt met inzet van de bosmaaier.  

• 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 handgereedschap aanschaffen. Er blijkt grote bereidheid om 
vrijwilligerswerk uit te voeren; in dat opzicht zullen wij ook actief zoeken naar mogelijkheden; 
bijvoorbeeld voor selectief (handmatig) maaien. Hierbij gaan we tevens na wat de eventuele 
verplichtingen zijn t.a.v. de inzet van vrijwilligers ten aanzien van bijvoorbeeld verzekering (AP 8 
Vrijwilligerswerk). 

• Een aantal extra bordjes zullen op de hekken geplaatst worden om overlast door honden en 
fietsers te voorkomen. Ook komt er een broedseizoenbord (1 maart tot 15 juli broedseizoen en 
nazorg) bij het vlonderpad (AP 9 Bewijzering). 

 

Een aandachtpunt voor 2022 is predatie en schade door/aan fauna. Denk hierbij aan predatie van 
broedvogeleieren en jonge vogels door vos, 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. Een van de geplande onderzoeken is de invloed van de vos die gehuisvest is in het 
Eendenbosje (AP 10 Onderzoek predatie). 

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 2022 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.  

 

Monitoring 

De monitoring in het gebied is veelomvattend en behelst diverse verschillende doelen. Er is een groot 
aantal vrijwilligers bij betrokken en de aansturing gebeurt door een van onze bestuursleden met veel 
ervaring in dit werkveld.  Voor de uitvoering van de monitoring is een monitoringplan opgesteld 
waarin de uit te voeren acties zijn benoemd. In 2022 zullen overeenkomstig dit monitoringplan de 
werkzaamheden worden uitgevoerd.  

In 2022 zal wederom een broedvogelinventarisatie plaatsvinden in het hele gebied van de 
Binnenveldse Hooilanden (mits SBB ook toestemming geeft voor het noordelijke deel). Deze 
inventarisatie vindt plaats van begin maart tot begin juli. 

Daarnaast zullen de NEM-tellingen voor dagvlinders en libellen weer plaatsvinden en zal de flora in 
de permanente proefvlakken (PQ’s) onderzocht worden. 
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Communicatie  

Dit is een belangrijk punt voor Mooi Binnenveld en zeker voor de Vereniging. We willen niet alleen 
gebiedsbeheerder zijn, maar juist ook het belang van zaken als natuur, biodiversiteit en agrarisch 
natuurbeheer uitdragen. Het Binnenveldse Hooilanden project is in dat verband een lichtend 
voorbeeld. Ook hebben we een grote betrokken en vaak deskundige achterban die graag goed 
geïnformeerd blijft. 

We zullen in 2022 een verdere slag maken met het optimaliseren van de pr- en communicatie. Uit 
een publieksenquête is gebleken dat de website erg gewaardeerd wordt. De nieuwe website die 
begin 2022 is gelanceerd zal verder verbeterd worden. Speciale aandacht in het communicatieplan 
verdienen nog de volgende elementen (AP 11 Website en Communicatie): 

• Drukwerk en propagandamateriaal zoals bijvoorbeeld het produceren van een jaarlijkse 
glossy zullen worden ontwikkeld. 

• Externe communicatie: Twitter en contact met jongeren 

• Netwerken met belangengroepen en pers, zie ook eerder Groene Grens en het Binnenveld 
gebiedsproces 

• Publicaties. Mogelijkheden voor het ontwikkelen van de Excursiehandleiding tot een boek 
zullen worden onderzocht. 

• Video’s en films. MB geeft ondersteuning aan de ontwikkeling van een natuurfilm over de 
natuur in het Binnenveld. 

 

Publiekgerichte activiteiten en educatie 

Excursies 

Er wordt jaarlijks een excursieprogramma opgesteld (coördinator Klaas Swart). Sinds kort is daar ook 
een apart email adres voor: coordinator.excursies@mooibinnenveld.nl. 

Vanwege corona maatregelen konden het merendeel van de excursies in 2021 geen doorgang 
vinden. Anticiperend op versoepelingen is er voor 2022 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. Deze acties leverden in 2021 ook veel nieuwe leden op. 

Omdat het aantal gidsen wat beperkt is zullen vrijwilligers worden opgeleid. Een aantal mensen 
hebben op de oproep gereageerd deze zullen in April/Mei een korte cursus krijgen zowel qua 
handleiding als in het veld (AP 12 Excursiegidsen). 

Voorlopig excursieprogramma 

datum dag doelgroep doel focus op fietsen / 
wandelen 

19-mrt zaterdag
-mi 

leden MB - 1e 
groep 

Binnenveldse 
Hooilanden 

grutto, kievit, speenkruid fietsen 

26-mrt zaterdag
-mi 

leden MB - 2e 
groep 

Binnenveldse 
Hooilanden 

grutto, kievit, speenkruid fietsen 

16-apr zaterdag
-mi 

breed publiek Binnenveldse 
Hooilanden 

kievit, b-zwaluw,  
pinksterbloem, etc. 

fietsen 

mailto:coordinator.excursies@mooibinnenveld.nl
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16-apr zaterdag
-mi 

breed publiek Binnenveldse 
Hooilanden 

kievit, b-zwaluw, 
pinksterbloem, etc. 

wandelen 

20-apr wo-
avond 

leden MB Binnenveldse 
Hooilanden 

kievit, b-zwaluw, 
pinksterbloem,etc. 

fietsen 

7-mei zaterdag
-mi 

breed publiek Groene Grens moeraskartelblad en 
bloeiend vetblad  

fietsen+ 
wandelen 

28-mei zaterdag week vd biologie Binnenveldse 
Hooilanden 

  fietsen 

21-jun di-avond breed publiek Binnenveldse 
Hooilanden 

langste dag excursie fietsen 

25-jun zaterdag
-mi 

breed publiek Groene Grens orchideeën, 
moeraswespenorchis, 
oeverzwaluw  

fietsen+ 
wandelen 

3-sep za-mi breed publiek BH    Fietsen 

24-sep za-mi breed publiek BH    fietsen+ 
wandelen 

16-okt zaterdag
-mi 

leden MB Binnenveldse 
Hooilanden 

seizoensafsluiting (met 
koffie-thee-presentje?) 

fietsen+ 
wandelen 

 

Lezingen 

Uiteraard staan we in 2022 ook weer open voor het geven van lezingen en presentaties over het 
gebied aan belangstellenden; er zijn reeds lezingen gepland voor “de vijf dorpen in het groen” en 
‘Tuinen in Haarlem”, Veenendaal en Katholieke Vrouwengilde in Wageningen, etc. Tevens verzorgen 
we tweemaal per jaar (april en november) een ledenvergadering met ook inhoudelijke presentaties 
van gastsprekers. In februari was er een extra verlate digitale ledenvergadering 

Mooi Binnenveld bestuursleden en anderen zijn beschikbaar voor lezingen over het ontstaan van het 
natuurgebied, de resultaten van de monitoring etc. Voor presentaties voor bedrijven en 
belangengroeperingen zal een klein tarief gerekend worden die ten goede komt aan de vereniging. 

 

Educatie 

Specifiek voor de Binnenveldse Hooilanden is een educatief programma voor basisscholieren 
opgesteld in samenwerking met IVN/Groene Wiel. In 2021 was dit programma gericht op scholen in 
Ede en Bennekom, gefinancierd door de gemeente Ede. Getracht wordt een tweede subsidie van de 
gemeente Ede te verkrijgen. Het ligt ook in de bedoeling dit programma in 2023 uit te breiden naar 
scholen in Wageningen mogelijk met een bijdrage van Mooi Binnenveld. In 2022 zullen daartoe 
gesprekken plaatsvinden. 

In 2021 hebben we meegedaan aan de Geoweek, waarbij we tevens een aantal schoolklassen 
hebben ontvangen. Vanwege het broedseizoen zal dit in 2022 niet mogelijk zijn, maar we bekijken 
met de organisatie van de Geoweek of er nog andere opties zijn. 

We zijn hierbij wel afhankelijk of basisscholen het kunnen inpassen in hun programma, dit temeer 
daar de activiteiten pas na het broedseizoen kunnen plaatsvinden. Mooi Binnenveld en IVN 
mobiliseren hierbij de gidsen. 

Het gebied wordt vaker voor studiedoeleinden gebruikt. Zo zijn er verzoeken voor begeleiding van 
universitair onderwijs (Wageningen University Research), HBO (VanHallLarenstein), MBO (Aeres-
MBO Ede). We willen meer inzicht krijgen in welke trajecten er vanuit deze opleidingen in het 
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Binnenveld lopen en hoe we dit eventueel nog beter kunnen faciliteren cq. samenwerken. Hiervoor 
gaan wij de betreffende onderwijsinstellingen in de regio nader contacteren. (AP 13 Contact 
onderwijsinstellingen) 

 

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 (AP 14 Samenwerking met 
Utrecht); 

• 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 hopen dat door o.a. de 
participatie in het gebiedsproces (zie verder) hier ook meer inzicht in te gaan krijgen.  Bij de 
herijking van onze doelen (AP 1) nemen we dit punt ook mee.   

• Er is landelijk veel belangstelling voor gebiedsprocessen als dit; zeker ook vanuit het oogpunt 
van het vinden van alternatieve verdienmodellen voor agrariërs. We willen een wat beter beeld 
krijgen welke initiatieven en projecten er op dit vlak lopen en hier zo nodig contact mee leggen) 
door het uitvoeren van een globale verkenning (AP15 Contacten met soortgelijke initiatieven)  

• Zoals in de inleiding reeds aangegeven is Mooi Binnenveld als een van de belangrijkste 
gebiedspartijen actief in het recent opgestarte gebiedsproces voor het Binnenveld. Wij willen 
hier een actieve rol in vervullen en hebben dit ook aangegeven bij de organisatie van het 
gebiedsproces. Ook leggen we hiervoor contacten met lokale overheden om wensen en beelden 
af te stemmen. Om dit traject optimaal te kunnen volgen en bedienen hebben we een separate 
werkgroep opgericht. (AP 16 Gebiedsvisie) 

• MB zal in contact blijven om met onze kennis een Bennekoms burgerinitiatief te ondersteunen 
dat wil komen tot een transitie van een aantal zwaar bemeste percelen naar natuurgebied. 

 

Samenvattend actieplan 

In onderstaande tabel zijn - los van alle genoemde reguliere acties - de specifiek benoemde 
actiepunten samengevat 

Actiepunt Omschrijving Stand van zaken 

AP 1 Doelen Doelen stichting en vereniging 
actualiseren en concretiseren 

Aanpassing gepland 

AP 2 Jaarverslag Jaarverslag samen met 
jaarrekening in maart 2022 

Beiden klaar in maart 2022 voor ALV 
in April 

AP 3 
Bestuurswisseling 

Twee nieuwe bestuursleden ALV april 2022 

AP 4 Taakomschrijving Bestuurstaken verdeling Gepland voor februari 2022 

AP 5 Comité van 
aanbeveling 

Rol van dit comité na de 
voltooide crowdsourcing 

Slapend, actie Voorzitter MB 

AP 6 Documentatie Beheer project docs en stijl Dropbox etc. 
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AP 7 Bokashi Verkoop van bokashi door CBH Afspraken maken met CBH over 
promotie 

AP 8 Vrijwilligers Inzet vrijwilligers Nagaan aansprakelijkheden 

AP 9 Bewijzering Verbetering bewijzering Hekken en ook broedseizoen 

AP 10 Onderzoek Onderzoek predatie Gericht op vos vanaf maart 2022 

AP 11 Communicatie Uitvoering Communicatieplan Nieuwe website in januari 2022. Etc. 

AP 12 Excursies Cursusplanning voor nieuwe 
gidsen 

April 2022, Klaas Swart 

AP 13 Onderwijs Opties voor onderwijs/onderzoek  

AP 14 Utrecht Samenwerking via SBB Contacten leggen 

AP 15 Contacten Analyse andere 
gebiedsprocessen 

In opstart, we onderzoeken de 
mogelijkheden om hier WUR 
studenten voor in te zetten 

AP 16 Gebiedsvisie Visie op het Binnenveld www.gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl  

 

Verenigingsbegroting 2022  

 

 

http://www.gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl/

