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Stichting Mooi Binnenveld

Crowdfunding
Een belangrijke opdracht voor de Stichting Mooi Binnenveld in 2017 is het aantrekken
van financiële middelen voor de aankoop van 50 hectare van het toekomstige
natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden. Daarvoor zijn een aantal activiteiten
ingezet.

Voorbereiding crowdfunding
De eerste maanden van 2017 zijn benut voor de voorbereiding van de crowdfunding
actie onder particulieren. Met een subsidie van de provincie Gelderland (in het kader
van de stimulering van burgerbetrokkenheid) zijn een aantal communicatiemiddelen
gemaakt: verschillende folders, een uitgebreide website, een banner, een beachflag,
een excursiegids en een powerpointpresentatie.
De crowdfunding is er op gericht om inwoners van de dorpen en steden rond het
Binnenveld er toe te bewegen in te tekenen op certificaten van 1000 euro. Hiermee
zijn de intekenaars symbolisch eigenaar van 1000 vierkante meter nieuwe natuur.

Aanvang crowdfunding
Tijdens de ALV van de Vereniging Mooi Wageningen is de crowdfunding gepresenteerd
en hebben de aanwezigen de mogelijkheid gekregen in te tekenen. Daar is die avond al
goed gebruik van gemaakt, er is voor vijf certificaten ingetekend.
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Vervolgens hebben we contacten gelegd met uiteenlopende organisaties met de vraag
of we de plannen voor nieuwe natuur in het Binnenveld en onze crowdfundingsactie
mogen presenteren. In de loop van het jaar is daar door verschillende organisaties op in
gegaan, onder meer de Rotary in Bennekom, Wageningen en Ede, lunchlezing voor een
groep medewerkers van Wageningen UR, Ronde Tafel-groep in Wageningen en een
bijeenkomst met groene organisaties rond het Binnenveld.
In september hebben we een excursie georganiseerd in het kader van de Week van de
Biologie. In november hebben we een openbare inloopbijeenkomst georganiseerd in de
bibliotheek in Wageningen. De opkomst was goed; we zijn hier met veel mensen in
gesprek geraakt.
Eind 2017 konden we concluderen dat de crowdfunding goed verloopt. We naderden
op dat moment de 100 certificaten, een tevredenstellend resultaat.

Benaderen fondsen en bedrijven
Naast benadering van particulieren zijn we ook aan de slag gegaan met het benaderen
van bedrijven. Dat is tegengevallen. Geen van de benaderde bedrijven heeft interesse
voor sponsoring van Mooi Binnenveld, uitgezonderd Noldus IT. Dit bedrijf zegt toe om
het gebied met behulp van webcams of drones in beeld te brengen en zo de
ontwikkeling van het gebied te volgen.
Ook het aanschrijven van fondsen verloopt minder goed dan gehoopt. Het
Coöperatiefonds van de Rabobank, de ASN Foundation en het Zabawas fonds hebben
afwijzingen gestuurd. Voor de Triodos Foundation komen we niet in aanmerking.
Alleen het DinamoFonds reageert positief op onze vraag voor een bijdrage van €
10.000,-.

Voorlopig en definitief ontwerp Binnenveldse Hooilanden
In maart 2017 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door alle betrokken
organisaties bij de ontwikkeling van de Binnenveldse Hooilanden: provincie Gelderland,
Waterschap Vallei en Eem, gemeente Wageningen, gemeente Ede, Staatsbosbeheer,
Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en stichting Mooi Binnenveld. Hierin is onder
meer vastgelegd dat de Stichting Mooi Binnenveld in principe 50 hectare grond gaat
aankopen in het gebied.
Vervolgens is er door het Waterschap Vallei en Eem hard gewerkt aan het voorlopig en
definitief ontwerp voor de Binnenveldse Hooilanden. Dit is in nauwe samenspraak met
een Technische Werkgroep gebeurd waarin ook Mooi Binnenveld heeft geparticipeerd.
De inrichtingsschets is op onderdelen verfijnd en verbeterd in het nieuwe voorlopig
ontwerp.
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Groene Grens
Tegen het einde van 2017 komt de gemeente Veenendaal naar Mooi Binnenveld met
de vraag of we interesse hebben in het beheer van de Groene Grens. Dit omvat twee
natuurgebieden van 20 hectare aan de rand van Veenendaal. De natuurtypen zijn hier
anders, maar omvatten ook een aantal percelen blauwgrasland en kalkmoeras. Dit zijn
vergelijkbare natuurtypen als we in de Binnenveldse Hooilanden willen ontwikkelen. In
de monitoringrapporten van de gebieden valt op dat de gebieden zich erg goed
ontwikkelen en dat er al veel zeldzame planten te vinden zijn.
Mooi Binnenveld reageert positief op de vraag van de gemeente, ook al overvalt het
ons wel enigszins: de focus ligt nu nog op crowdfunding en niet op het beheer. Wel zijn
er al voorbereidingen getroffen voor een beheerplan van de Binnenveldse Hooilanden,
in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden. We
bereiden in december een voorstel voor het beheer van de Groene Grens voor en
presenteren dat bij de gemeente Veenendaal, de gemeente Ede en Staatsbosbeheer.
Het proces vervolgt zich in 2018.

Bestuur en werkgroepen
Het bestuur bestaat uit Kees de Ruiter (voorzitter), Ingrid Luitse (secretaris), Rob
Janmaat (penningmeester), Patrick Jansen en Frank Berendse en heeft in 2017 drie keer
vergaderd. Hierin is onder meer gesproken over de samenwerkingsovereenkomst en het
voorlopig ontwerp voor de Binnenveldse Hooilanden, de crowdfunding, de
organisatievorming en het beheer van de Groene Grens.
Ook de Wetenschapelijke Adviescommissie heeft vergaderd over het voorlopig ontwerp
van de Binnenveldse Hooilanden en hierover geadviseerd aan het waterschap.
De meest actieve werkgroep is de crowdfundinggroep. De werkgroep heeft vijf keer
vergaderd. In die vergaderingen is de crowdfundingactie voorbereid en georganiseerd.
Een werkgroep beheer is in oprichting. Een afvaardiging hiervan heeft samen met
Staatsbosbeheer en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden gesproken over het
beheerplan dat moet worden opgesteld voor het nieuwe natuurgebied.

Aandacht van ‘buiten’
Verschillende organisaties hebben interesse in de activiteiten van de Stichting Mooi
Binnenveld en in de samenwerking die is ontwikkeld met Staatsbosbeheer en de
Coöperatie Binnenveldse Hooilanden. Zo hebben we in samenwerking met deze twee
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organisaties presentaties gegeven voor het bestuur van het Waterschap Vallei en Eem
en voor de gemeenteraad in Ede.
Ook zijn onze persberichten over de crowdfunding en de openbare inloopbijeenkomst
goed opgepakt in de lokale media. Tussentijds heeft ook de Gelderlander nog een extra
artikel aan Mooi Binnenveld besteed.
In het kader van de crowdfunding zijn ook de lokale KNNV-afdeling en de alumnigroep
van de studie Bodem, Water en Atmosfeer van Wageningen UR gevraagd om artikelen
te plaatsen. Beide hebben dat gedaan, met zichtbaar resultaat bij de inschrijvingen op
certificaten. Zelfs enkele afgestudeerden die nu niet meer in de buurt wonen hebben
zich aangemeld.
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