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Inleiding 

Dit jaarplan betreft het jaarplan van de Vereniging Mooi Binnenveld (VMB).   
De Vereniging Mooi Binnenveld draagt zorg voor de organisatie en begeleiding van alle 
publieksgerichte activiteiten zoals excursies, natuur-werkdagen, open dagen, lezingen, onderwijs, 
website; etc. De samenstelling van het bestuur van de Vereniging Mooi Binnenveld is in beginsel 
identiek aan de samenstelling van het bestuur van de Stichting Mooi Binnenveld. 
 
De stichting heeft als doel behoud en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk 
opzicht belangrijke terreinen in het Binnenveld. Dit geschiedt primair ter wille van de natuur en 
daarnaast ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens. De doelstellingen van 
de Stichting zijn verder uitgeschreven in de bijlage (Annex 1). Ook de Stichting Mooi Binnenveld 
(SMB) heeft een beknopt jaarplan. Een voorlopige versie van dit plan is weergegeven in Annex 1. 
 
De vereniging ondersteunt de stichting bij haar algemene streven en haar specifieke doelstellingen. 
De meer specifieke doelstellingen van de vereniging zijn: 
 

• Geven van excursies en voorlichting; 
• Ondersteuning van educatie en onderzoek;  
• Mobiliseren van vrijwilligers ten behoeve van monitoring, onderzoek en beheer; 
• Samenwerking met gelijkgerichte organisaties; en, 
• Communicatie en het uitgeven van publicaties.  

 
Actiepunten met hun status uit het voorgaande jaarplan (hetgeen toen nog samen was gevoegd met 
die van de Stichting) zijn gegeven in Annex 2.  
 
Dit jaarplan is goedgekeurd in de Algemene Leden Vergadering van 30 november 2022, gehouden in 
het Schip van Blauw. 
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Jaarplan Vereniging Mooi Binnenveld 

In dit jaarplan 2023 worden in het kort de activiteiten benoemd en beschreven waar Mooi 
Binnenveld zich in 2023 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 2023 willen we verdere aandacht besteden aan een eventuele 
herijking van onze doelen nu het gebied duidelijk in een andere fase terecht aan het komen is. Ook is 
het onderscheid tussen stichting en vereniging (nog) niet altijd duidelijk; hier willen we ook nog een 
slag in maken. Dit omvat ook het aanpassen van het huishoudelijk reglement en de statuten (AP 1 
Aanscherping doelen Stichting vs. Vereniging). 
     
De vereniging ondersteunt de Stichting Mooi Binnenveld bij haar algemene streven tot aankoop en 
beheer en haar specifieke doelstellingen. De meer specifieke doelstellingen van de vereniging zijn: 

• Geven van excursies en voorlichting; 
• Ondersteuning van educatie en onderzoek;  
• Mobiliseren van vrijwilligers ten behoeve van monitoring, onderzoek en beheer; 
• Samenwerking met gelijkgerichte organisaties; en, 
• Communicatie en het uitgeven van publicaties.  

 
Voor de activiteiten van 2022 wordt verwezen naar het jaarverslag 2022. Het jaarverslag 2022 komt 
in de ALV van het voorjaar van 2023 ter sprake (AP 2 Jaarverslag 2022). In het jaarverslag staat ook 
algemene informatie over Mooi Binnenveld zoals bestuurssamenstelling, werkgroepen, 
doelstellingen etc. 
 

Organisatie van de Vereniging 

De huidige organisatie met een bestuur voldoet. De samenstelling van het bestuur zal al in 2022 
veranderen en verder veranderen in 2023 volgens onderstaand schema, ook vanwege het aflopen 
van termijnen. Bij wijzigingen en/of aanvullingen van het bestuur wordt gestreefd naar verjonging en 
diversiteit. Hierbij zoeken we ook naar bestuurders uit verschillende gemeenten.  

Aanstelling van de verschillende bestuursleden 

Bestuurslid Aanstelling tot Status/bijzonderheden 

Kees de Ruiter, voorzitter Oktober 2020 Aftreden 30/11/2022 

Willem Hendriks, beheer April 2023 Beoogd voorzitter per 30/11/22 

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

Anita de Moed, secretaris 18 mei 2026 Aangetreden 18 mei 2022 

Rob Janmaat, communicatie Oktober 2020 Afgetreden per 2/2/2022 

Patrick Jansen, netwerk Oktober 2020 Verlenging beoogd 

Gert van der Meer, educatie April 2023 Verlenging beoogd 

Fons Koomen, monitoring November 2024  

Dick van der Hoek, wetenschap November 2024  

Driek Enserink, penningmeester Juli 2023 Nieuwe penningmeester gezocht 

Willem Heemskerk, communicatie Juli 2025  

Femke Jochems 18 mei 2026 Aangetreden 18 mei 2022 

Vacature  Groene Grens als aandachtsgebied 

 

Inmiddels is in de zomer van 2022 Kees de Ruiter afgetreden als voorzitter van SMB. Willem Hendriks 
is de nieuwe voorzitter van de Stichting en kandidaat-voorzitter van de Vereniging. In 2023 zal in 
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ieder geval vervanging plaatsvinden van de penningmeester en wordt een extra bestuurslid gezocht 
die focus heeft op de Groene Grens (AP 3 Bestuurswijziging).  

In 2022 zijn er meer specifieke taakomschrijvingen van de verschillende bestuursfuncties opgesteld. 
Deze worden verder geoperationaliseerd met name met meer onderscheid tussen Stichting en 
Vereniging (= onderdeel van AP 1). 

Op 15 november 2022 waren er 200 leden van de Vereniging Mooi Binnenveld en 238 
certificaathouders die in 2022 het laatste jaar zijn ingegaan met een vrijstelling van 
lidmaatschapsgeld betalingen; zij zullen in 2023 aangeschreven gaan worden met een verzoek om 
betalend lid van de vereniging te worden.  Verder zijn er 745 ontvangers van Nieuwsbrieven die 
gemiddeld tussen de 60 en 70 % deze nieuwsbrief openen. In 2023 wordt gestreefd naar een ledental 
van 260 en een aantal van Nieuwsbrief ontvangers van 1000. 

Aan Mooi Binnenveld (met name aan de Stichting) 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 
(AP4 Comité van aanbeveling). 

 

Excursies en voorlichting 

De Vereniging stelt jaarlijks een excursieprogramma op (coördinator Klaas Swart). De coördinator 
heeft een apart email adres: coordinator.excursies@mooibinnenveld.nl. 

Vanwege corona maatregelen kon een deel van de excursies in 2022 geen doorgang vinden. Deze 
beperkingen worden voor 2023 vooralsnog niet voorzien. In januari 2023 zal ook een evaluatie van 
het excursieprogramma plaatsvinden. 

Het nieuwe excursieprogramma wordt begin 2023 opgesteld. Het uitgebreide achtergronddocument 
over de Binnenveldse Hooilanden (inclusief omschrijving fietsroute) is beschikbaar voor de 
excursieleiders. Excursies worden aangekondigd via website, nieuwsbrief en lokale media (Stad 
Wageningen, Ede Stad, Rijnpost en Bennekoms Nieuwsblad).  

Omdat het aantal gidsen wat beperkt is zullen vrijwilligers worden opgeleid. Meer aankomende 
gidsen zullen in 2023 een korte cursus krijgen zowel in het gebruik van de handleiding als gidsen in 
het veld (AP 5 Excursiegidsen).  

Excursies zijn er voor leden (gratis) en voor het grote publiek (gratis), maar ook voor bedrijven etc. 
(niet gratis). Opbrengsten komen ten goede aan de vereniging. Naast deze (aangekondigde) excursies 
is er ook een veelheid aan excursies die op aanvraag van andere organisaties plaatsvinden. De 
organisatie hiervan wordt veelal ad hoc vanuit het bestuur (in samenspraak met de excursie 
coördinator) geregeld. 

Het voorlopige excursieprogramma is nog niet bekend, wel worden er ook in 2023 weer een groot 
aantal excursies voor leden en algemeen publiek georganiseerd.  

  

mailto:coordinator.excursies@mooibinnenveld.nl


4 
 

Onderstaand de eerste opzet: 

datum dag startplaats doelgroep 

18-mrt zaterdag-mi knp 13 leden MB - 1e groep 

25-mrt zaterdag-mi knp 25 leden MB - 2e groep 

15-apr zaterdag-mi knp 13 breed publiek, fietsen 

15-apr zaterdag-mi knp 13 breed publiek, wandelen 

19-apr wo-avond knp 13 leden MB 

6-mei zaterdag-mi 13 & 25? breed publiek 

12-mei vrijdagochtend Onder de Linden cursus Volksuniversiteit 

27-mei zaterdag Onder de Linden week vd biologie (22-29 mei) 

21-jun wo-avond knp 13 breed publiek 

24-jun zaterdag-mi knp25 breed publiek 

30-aug wo-avond knp 13 breed publiek (of 31/8, of 1/9) 

10-sep zondag nb Open monumentendag 

23-sep za-mi knp 13 breed publiek 

14-okt zaterdag-mi knp 13 leden MB 

 

Lezingen 

Uiteraard staan we in 2023 ook weer open voor het geven van lezingen en presentaties over het 
gebied aan belangstellenden.  In 2022 is ook een Engelse versie van de presentatie beschikbaar 
gekomen. Mooi Binnenveld bestuursleden en anderen zijn beschikbaar voor lezingen over het 
ontstaan van het natuurgebied, de resultaten van de monitoring etc. Voor presentaties aan bedrijven 
en organisaties wordt doorgaans een klein tarief gerekend wat ten goede komt aan de vereniging. 

Tevens verzorgen we tweemaal per jaar (in april en november) een algemene ledenvergadering met 
ook inhoudelijke presentaties van gastsprekers.  

 

Ondersteuning educatie en onderzoek 

Natuureducatie en onderwijs 

Specifiek voor de Binnenveldse Hooilanden is een educatief programma voor basisscholieren 
opgesteld in samenwerking met IVN/Groene Wiel. In 2022 was dit programma gericht op scholen in 
Ede en Bennekom, gefinancierd door de gemeente Ede. In 2022 waren dat 4 scholen uit Bennekom, 
en 1 uit Ede, in totaal 6 klassen met 150 leerlingen. Getracht wordt een aanvullende subsidie van de 
gemeente Ede te verkrijgen om het lesmateriaal nog wat te kunnen aanpassen op basis van de 
uitgevoerde evaluatie. In 2022 is er ook met een school in Wageningen een natuureducatie dag 
georganiseerd. Er deden 23 gidsen/begeleiders mee uit de achterban van Mooi Binnenveld en enkele 
IVN’ers. 

Het ligt ook in de bedoeling dit programma in 2023 te continueren en mogelijk uit te breiden. We zijn 
hierbij afhankelijk van basisscholen of ze het kunnen inpassen in hun programma. Mooi Binnenveld 
en IVN mobiliseren hierbij de gidsen. Het aantal vrijwilligers is hierbij de beperkende factor in een 
beperkt tijdslot (eind broedseizoen en eind schooljaar). 
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Het gebied wordt vaker voor studiedoeleinden gebruikt. Zo zijn er verzoeken voor begeleiding van 
universitair onderwijs (Wageningen University Research), HBO (Van Hall Larenstein), MBO (Aeres-
MBO Ede), International Centre for development oriented Research in Agriculture, Wageningen. We 
willen meer inzicht krijgen in welke trajecten er vanuit deze opleidingen in het Binnenveld lopen en 
hoe we dit eventueel nog beter kunnen faciliteren c.q. samenwerken. Hiervoor gaan wij de 
betreffende onderwijsinstellingen in de regio nader contacteren. (AP 7 Contact 
onderwijsinstellingen) 

Onderzoek 

Naast de onderzoeksactiviteiten met onderwijsinstellingen loopt er ook een aantal door VMB 
geïnitieerde onderzoeken. 

Een herhaald aandachtpunt voor 2023 is de 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. Bij de analyse van predatie op weidevogel(nesten) in de Binnenveldse Hooilanden werkt 
MB volgens het protocol voor predatiebeheer weidevogels van de Vogelbescherming. Op deze basis 
wordt er extra onderzoek gedaan met wildcamera’s in het eendenbosje. Op basis hiervan hebben we 
geconcludeerd vooralsnog geen actie te ondernemen richting de aanwezige vos. Mooi Binnenveld 
blijft in overleg met de weidevogelgroep om te kijken hoe we meer inzicht kunnen krijgen in het 
kwantificeren van de predatie.  

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 
https://gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl/). Dit proces is in 2021 geïnitieerd door de verschillende 
overheden in de regio en wordt begeleid door o.a. het bureau Wing. Stichting MB heeft een interne 
werkgroep gevormd die betrokken is bij dit proces. Mooi Binnenveld gaat deel uitmaken van het 
“kernteam” die dit proces verder gaat vormgeven; de zogenaamde Binnenveldtafel. Vanuit die rol is 
beoogd dat Mooi Binnenveld ook trekker wordt van de nog te formeren klankbordgroep Natuur en 
Milieu. De verwachting is dat de intensiteit van onze betrokkenheid bij dit proces eind 2022 en in 
2023 verder zal toenemen. In het kader van dit traject zetten wij ook zelf activiteiten uit; zo hebben 
wij twee zogenaamde Academic Consultancy Training projecten met Masterstudenten van de WUR 
geïnitieerd: één gericht op “blauwgroene dooradering” van het gebied en één studie over de 
effecten van stikstofdepositie op het nieuwe natuurgebied. 

 

Mobilisatie van vrijwilligers 

Vele vrijwilligers zijn betrokken bij de activiteiten van de Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld. 
Hoewel beheer en monitoring worden aangestuurd vanuit de Stichting is de mobilisatie van deze 
vrijwilligers een activiteit van de vereniging. Ook veel vrijwilligers zijn actief en nodig voor de vele 
excursies. Alsmede gidsen en begeleiders voor de natuureducatie georganiseerd in samenwerking 
met IVN. De begeleiding van met name excursiegidsen zal in 2023 starten met een gezamenlijke 
bijeenkomst voor de start van het seizoen. 
 
Ook in 2023 willen we weer - indien mogelijk - een aantal beheerswerkzaamheden door vrijwilligers 
laten uitvoeren, zoals het "boompje trekken". Voor dergelijke vrijwilligersactiviteiten is in 2022 op 
kleine schaal extra handgereedschap aangeschaft. Er blijkt grote bereidheid en interesse om 
vrijwilligerswerk uit te voeren. In dat opzicht zullen wij ook actief zoeken naar mogelijkheden. 

https://gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl/
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Mogelijke voorbeelden zijn bijvoorbeeld: selectief (handmatig) maaien, knotten van bomen (Groene 
Grens) en schoonhouden van het gebied.  
Een lijst van beschikbare vrijwilligers wordt samengesteld. Hierbij gaan we tevens na wat de 
eventuele verplichtingen zijn t.a.v. de inzet van vrijwilligers ten aanzien van bijvoorbeeld de 
verzekering (AP 6 Vrijwilligerswerk). 
 
 

Samenwerking 

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 8 Samenwerking met Utrecht); 

Via de participatie in het gebiedsproces (zie verder) hopen we ook meer inzicht te krijgen over opties 
voor gebiedsuitbreiding.   Ook de studies over de groenblauwe dooradering van het gebied geven 
hieraan een bijdrage. Alsmede de samenwerking met bijvoorbeeld De Nieuwe Nu, die aan onze 
zuidgrens erg actief is. 

Er is landelijk veel belangstelling voor gebiedsprocessen als dit; zeker ook vanuit het oogpunt van het 
vinden van alternatieve verdienmodellen voor agrariërs. Vanuit het gebiedsproces krijgen we meer 
inzicht in wat er op dit vlak loopt en waar we eventueel contact mee zouden kunnen leggen. Met 
name het leggen van contacten met name kleine natuurorganisaties kan wellicht een leuke 
wisselwerking opleveren. We willen hier in 2023 verder naar kijken (AP9 Contacten met soortgelijke 
initiatieven/andere natuurorganisaties). Een voorbeeld is de samenwerking met een Bennekoms 
burgerinitiatief (“Land van Peelen”) dat wil komen tot een transitie van een aantal zwaar bemeste 
percelen naar natuurgebied. 

 

Communicatie en publicaties  

Dit is een belangrijk punt voor de 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 2023 een verdere slag maken met het optimaliseren van de pr- en communicatie. De 
werkgroep communicatie zal versterkt worden na het terugtreden van Peter Goedhart per 1 
september 2022. De nieuwe website die begin 2022 is gelanceerd zal verder verbeterd worden. 
Speciale aandacht in het communicatieplan verdienen nog de volgende elementen (AP 10 Website 
en Communicatie): 

• Drukwerk en propagandamateriaal zoals bijvoorbeeld het produceren van een jaarlijkse glossy en 
infoposters. 

• Externe communicatie: sociale media (bv. 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. 
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• Video’s en films. MB geeft ondersteuning aan de ontwikkeling van een professionele natuurfilm 
over de natuur in het Binnenveld. De financiering van deze film is inmiddels rond en er wordt 
reeds volop gefilmd. Het is de planning dat de film eind 2023 in première gaat.  

• Uit de 2021 gehouden 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; 

• Het (digitale) beheer van documenten is met name geregeld via Dropbox, de toegang en beheer 
verdient voortdurende aandacht. Mooi Binnenveld maakt gebruik van de ICT van 
communicatiebureau De Lynx. Met name (toegang tot) email werkt niet altijd optimaal. Het ICT-
systeem van de Lynx wordt in 2023 geüpdatet. Dit gebruiken we om ook ons eigen mailsysteem 
te verbeteren.  

 

Samenvattend actieplan 

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

Actiepunt 2023 Omschrijving Stand van zaken 
AP 1 Doelen en statuten Scherper stellen onderscheid 

Vereniging en Stichting en statuten 
Doelen, statuten en huishoudelijk 
reglement 

AP 2 Jaarverslag 2022 Jaarverslag samen met jaarrekening 
in maart 2023 

Vaste te stellen in ALV April 2023 

AP 3 Bestuurswijziging Verlengingen en vervangingen 
bestuursleden o.a. penningmeester 

Duidelijkheid in ALV 2023 

AP 4 Comité van 
aanbeveling 

Rol van dit comité na de voltooide 
crowdsourcing 

Opvolging door voorzitter in 2023 

AP 5 Excursies Cursusplanning voor nieuwe gidsen Evaluatie 2022 in januari 2023 
Training nieuwe gidsen 

AP 6 Vrijwilligers Inzet vrijwilligers Samenstelling van lijst gepland. 
Verzekering wordt geoperationaliseerd 
 

AP 7 Onderwijs Opties voor onderwijs/onderzoek Samenwerking met UU, VHL, AERES, 
WUR, ICRA 

AP 8 SBB Utrecht Samenwerking via SBB Utrecht t.a.v. 
uitbreiding Hooilanden 

Contact met Van der Valk 

AP 9 Contacten Samenwerking met soortgelijke 
initiatieven 

 

AP 10 Website en 
communicatie 

Uitvoering actieplan Opties voor boek Mooi Binnenveld 
Presentatie Film BH 
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Financiën van de Vereniging 

Op het moment van het maken van het jaarplan 2023 is nog niet volledig bekend hoeveel uitgaven er 
zijn over 2022. 

Voorlopige uitgaven over 2022 

 

*: het resultaat is voorlopig (per 14 okt 2022) en omdat de boeken nog gecontroleerd moeten 
worden door de kascontrole commissie. Er zijn nog enkele wat grotere facturen voorzien in het 
laatste kwartaal van 2022 o.a. ACT input ± €1000 en update software ± €500   

**: Begrote uitgaven voor deze kostensoort werd in 2022 nog deels gratis ter beschikking gesteld 
(vergaderruimte door de Lynx)   

  

Begroting 2022 en voorlopig resultaat over 2022 - voor ALV - Vereniging Mooi Binnenveld

begroot voor 

2022

voorlopig resultaat 

 per 14 okt 2022*
2022 Inkomsten
Contributie leden (begroot 175 leden; gerealiseerd 196 leden @ 25 EUR) € 4.375 € 4.900,00

Giften € 190,00

Donaties voor organiseren excursies met vrijwillige gidsen € 2.100,00

Totaal Inkomsten € 4.725 € 7.190,00

2022 Uitgaven (incl. BTW)
Aanschaf/rotatie toegangsborden/panelen Binnenveldse Hooilanden € 500 € 163,35

Website hosting en domein € 275

Website nieuw ontwerp en onderhoud € 850

Hesjes en materialen voor vrijwilligers € 300 € 375,77
Locaties voor vergaderingen etc.** (ALV & Bestuur) € 750 € 394,35

Drukwerk: folders & promotiemateriaal € 600 € 228,70

Materialen voor specifiek onderzoek (flora, fauna, bodem) € 350 € 91,99

Representatie (o.a. presentjes sprekers, afscheid leden bestuur) € 300 € 158,75

Representatie (koffie, thee etc vertering vrijwilligersdagen) € 200 € 15,06

Educatie (vrijwilligers, VOG's, stagevergoeding) € 500

Algemene kosten : KvK € 25,00

Boekhoudkundige kosten:  e-boekhoudmodule € 11,50

Bankkosten € 145,72

Onvoorzien € 100

Totaal Uitgaven € 4.725 € 1.610,19

Inkomsten -/- Uitgaven; voorlopig resultaat € 0 € 5.579,81

€ 350
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Verenigingsbegroting 2023  

De begroting voorziet een verdere toename van het aantal leden, onder andere vanwege het aflopen 
van de vrijstelling van contributie voor certificaathouders. Grotere uitgaven zijn voorzien voor 
websiteonderhoud en het drukken van folders en handleidingen voor excursies. 

Bijdragen zijn voorzien voor de natuureducatie, onderzoek en excursies. 

 

  

Begroting 2023 - Vereniging Mooi Binnenveld  
begroot voor 

2023

2023 Inkomsten
Contributie leden (gebaseerd op groei naar 260 leden @ 25 EUR) € 6.500

Giften € 100

Donaties voor organiseren excursies met vrijwillige gidsen € 1.000

Totaal Inkomsten € 7.600

2023 Uitgaven (incl. BTW)
Aanschaf/rotatie toegangsborden/panelen Binnenveldse Hooilanden € 425

Website hosting en domein € 300

Website doorontwikkeling ontwerp en onderhoud € 900

Hesjes en materialen voor vrijwilligers € 400

Locaties voor vergaderingen etc. € 750

Drukwerk: folders & promotiemateriaal & excursiehandleiding € 800

Materialen voor specifiek onderzoek (flora, fauna, bodem) € 500

Educatie/excursies (vrijwilligers, VOG's, stagevergoeding; ACT-vergoeding) € 1.000

Bijdrage Scholenproject - gedeeltelijke herziening handleiding € 1.500

Representatie (vertering vrijwilligersdagen; koffie thee etc.) € 300

Representatie (o.a. presentjes sprekers, afscheid leden bestuur) € 300

Bankkosten € 150

Boekhoudkundige kosten:  e-boekhoudmodule € 150

Algemene kosten (KvK) € 25

Onvoorzien € 100

Totaal Uitgaven € 7.600

Inkomsten -/- Uitgaven € 0
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Annex 1 Voorlopig jaarplan 2023 Stichting Mooi Binnenveld 

De Stichting Mooi Binnenveld beheert dat gedeelte van het natuurgebied De Binnenveldse 
Hooilanden dat eigendom is van Mooi Binnenveld. Als zodanig zijn ook beheerscontracten 
ondergebracht bij de Stichting. De Stichting heeft een ANBI status. 
De stichting heeft als doel behoud en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk 
opzicht belangrijke terreinen in het Binnenveld. Dit geschiedt primair ter wille van de natuur en 
daarnaast ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens. Haar streven is mede 
gericht op: 

• Bevorderen van het behoud en herstel van natuur en landschap; 
• Bevorderen van zuiverheid van water, bodem en lucht, alsmede bescherming van stilte en 

duisternis; en, 
• Bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt.  

 
Haar meer specifieke doelstellingen zijn: 

• Aankoop, behoud en beheer van bedoelde terreinen in het Binnenveld; 
• Bemoeiingen met de overheid, rechtspersonen en natuurlijke personen; en, 
• Bijeenbrengen van gelden en middelen, nodig voor de bevordering van het doel. 

 
In de praktijk vertalen deze doelstellingen van de Stichting Mooi Binnenveld (SMB) zich in beheer van 
haar eigendom, de 50 hectare Binnenveldse Hooilanden. Daarnaast beheert SMB ook het 
natuurgebied de Groene Grens, eigendom van de gemeente Veenendaal. Ook de arbeidscontracten 
van de beheerders vallen onder de Stichting.   
Voor het beheer wordt gebruik gemaakt van subsidie van de Provincie, waartoe contacten met deze 
en andere autoriteiten worden gehouden. Een van de voorwaarden voor de subsidie voor het beheer 
is de monitoring van de ontwikkeling van de natuur in het gebied. 
Het beheer van de Binnenveldse Hooilanden en De Groene Grens wordt uitgevoerd door de Stichting 
Mooi Binnenveld. 
 
 

Beheer Binnenveldse Hooilanden 
 
Voor het beheer zijn 2 parttime beheerders aangesteld. Het beheer wordt jaarlijks met hen 
geëvalueerd; dit gaf in 2022 geen aanleiding tot grote wijzigingen. Wel is er een vacature ontstaan 
per 1 juli 2022 wegens vertrek van één van de parttime beheerders.  
Op hoofdlijnen blijven de activiteiten gelijk aan die van het vorig jaar. Belangrijkste punten zijn: 
• Het algehele beheer van het gebied wordt 2 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 (thans De 
Vries).  Zij hebben veel ervaring met het gebied. Ook in 2023 wordt de aanvraag voor een offerte 
in gezamenlijkheid met de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (CBH) opgesteld. 

• Het afvoeren en verwerken van maaisel wordt ook in 2023 uitbesteed via CBH. Zij verwerken dit 
tot Bokashi (een fermentatieproces waarbij het maaisel wordt omgezet naar een 
bodemverbeteraar).  

• 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. Overigens 
wordt opgemerkt dat het gehele pad langs de Veensteeg om aandacht vraagt; met name het 
deel langs het terrein van Staatsbosbeheer wordt thans nog niet gemaaid omdat onduidelijk is 
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wie hiervoor verantwoordelijk is. Ook de afstemming met gemeente Wageningen over beheer 
van de bermen van de Veensteeg moet beter. Dit punt wordt via het gezamenlijke 
beheerdersoverleg opgepakt. 

 
Ten aanzien van de elektriciteitsmasten is er contact met TenneT (de beheerder). Zij zijn voornemens 
om in 2023 maatregelen te treffen om het aanvliegen door grotere vogels zoals zwanen van de 
elektriciteitskabels te beperken door het aanbrengen van zogenaamde varkenskrulstaarten. 

 
Beheer De Groene Grens 
 
Naast het beheer van de Binnenveldse Hooilanden voeren wij in opdracht van de gemeente 
Veenendaal ook het beheer uit van de Groene Grens. Dit wordt periodiek geëvalueerd; waarbij de 
gemeente Veenendaal aangeeft zeer content te zijn over de wijze waarop Mooi Binnenveld dit 
uitvoert.  Recent is afgesproken om dit ook voor 2023 te blijven doen. Het gebied is/wordt in de loop 
van 2022 verder uitgebreid (fase 3) hetgeen ook invloed zal hebben op het beheerscontract. 

 
Monitoring 
 
In het kader van de SNL-subsidie die door de Stichting bij de Provincie is aangevraagd zijn er 
monitoringsverplichtingen. 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 2023 zullen 
overeenkomstig dit monitoringplan de werkzaamheden worden uitgevoerd.  
 
In 2023 zal overleg plaatsvinden of een broedvogelinventarisatie weer zal plaatsvinden in het hele 
gebied van de Binnenveldse Hooilanden. Er zijn nu verschillende opties: 2023 overslaan, 2023 alleen 
gebied MB en CBH, of, 2023 Totale gebied. Deze inventarisatie zou dan plaats vinden van begin 
maart tot begin juli. 
 
In 2023 tussen half juli en eind augustus zullen vrijwilligers voor de tweede keer een vlakdekkende 
soortkartering flora uitvoeren. Deze soortkartering is vanuit de subsidieregeling SNL 1 x per 6 jaar 
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 
natuurbeheertypen te beoordelen.  
Daarnaast zullen de NEM-tellingen voor dagvlinders en libellen weer plaatsvinden en zal de flora in 
de permanente proefvlakken (PQ’s) onderzocht worden. 
 
De provincie Gelderland maakt een monitoringplan om beter inzicht te kunnen krijgen in de 
procesindicatoren (abiotische condities) in het Binnenveld, waaronder inzicht in de 
waterhuishouding; Het gaat hierbij om directe metingen aan de abiotiek en/of aan plantensoorten. 
Die kunnen een early warning signaal afgeven of de uitgevoerde maatregelen werken en of het de 
goede kant uit gaat wat betreft de ontwikkeling van Natura2000 habitattypen in het Binnenveld.  
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Annex 2 Uitvoering actiepunten in jaarplan 2022 

Actiepunten 2022 Omschrijving Stand van zaken 
AP 1 Doelen Doelen stichting en vereniging 

actualiseren en concretiseren 
Doelen op website aangepast 

AP 2 Jaarverslag 2021 Jaarverslag samen met jaarrekening 
in maart 2022 

Vastgesteld in ALV van 18 mei 

AP 3 Bestuurswisseling Twee nieuwe bestuursleden ALV 18 mei 2022 

AP 4 Taakomschrijving Bestuurstaken verdeling Gemaakt 

AP 5 Comité van 
aanbeveling 

Rol van dit comité na de voltooide 
crowdsourcing 

Opvolging in 2023 

AP 6 Documentatie Beheer project docs en stijl Dropbox met diverse folders 

AP 7 Bokashi Verkoop van bokashi door CBH Promotie samen met CBH 

AP 8 Vrijwilligers Inzet vrijwilligers Verzekering is vastgelegd 

AP 9 Bewijzering Verbetering bewijzering Aangepast bij hekken en vlonder 

AP 10 Onderzoek Onderzoek predatie Lopend 

AP 11 Communicatie Uitvoering Communicatieplan In uitvoering. 

AP 12 Excursies Cursusplanning voor nieuwe gidsen Toename aantal aspirant gidsen 

AP 13 Onderwijs Opties voor onderwijs/onderzoek Samenwerking met UU, VHL, AERES, 
WUR, ICRA 

AP 14 Utrecht Samenwerking via SBB Aanvang in najaar 2022 

AP 15 Contacten Analyse andere gebiedsprocessen Samenwerking met Land van Peelen, De 
Nieuwe Nu 
 

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

 

 

 

http://www.gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl/

