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Jaarverslag 2018 Stichting Mooi Binnenveld 
 

In dit jaarverslag zetten we kort op een rij welke activiteiten Mooi Binnenveld in 2018 heeft 

ontplooid.  Voor Mooi Binnenveld is het jaar 2018 gekenmerkt door de vele MB crowdfunding 

activiteiten. Ook is aandacht besteed aan de verwerving van fondsen en subsidies (bijv. Prins 

Bernhard Cultuur Fonds; Gemeente Wageningen); het is belangrijk te vermelden dat een verstrekker 

vaak de hoogte van een toegezegd fonds of subsidie liet afhangen van de mate waarin wij extra 

certificaten wisten te verkopen (bijv. het PBCF verdubbelt de inleg van 25 certificaten die verkocht 

worden na 30 oktober 2018). De certificaten verkoop aan particulieren wordt hierdoor nog 

belangrijker maar ook lonender. Dit verslag zal daarom veel aandacht besteden aan de beschrijving 

van deze activiteiten.  

 

 

 

Crowdfunding 

Een belangrijke opdracht voor Mooi Binnenveld in 2018 is het aantrekken van financiële middelen 

voor aankoop van 50 ha van het toekomstige natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden. Het jaar 

2017 leert ons dat sponsoracties bij bedrijven onsuccesvol zijn. Begin 2018 besluiten we ons daarom 

te focussen op de verwerving van fondsen bij particulieren d.m.v. de verkoop van certificaten.   

Daarvoor zijn door de crowdfundinggroep van Mooi Binnenveld veel verschillende activiteiten 

opgezet of uitgevoerd.  

1. Straatacties.  

Dankzij opmerkelijke crowdfundacties in verschillende wijken en straten van Wageningen zijn veel 

certificaten verkocht.  

Het begint allemaal met vier straatacties in de wijk Noordwest (Menno ter Braakstraat; Ferdinand 

Bordewijkstraat, Oudlaan en Simon Vestdijkstraat) waar 39 gezinnen in totaal 21 certificaten 

aanschaffen. Gezinnen kopen een eigen certificaat of nemen deel in zogeheten deelcertificaten met 

bijdragen die variëren van €100 -500 per huishouden. Elke actie begint met een persoonlijke 

uitnodiging. De uitnodigingsbrief wordt opgesteld, ondertekend en (na aanbellen) overhandigd door 
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leden van een informeel straatcomité. Dit comité wordt ondersteunt door een Mooi Binnenvelder. 

De leden van het comité zijn allen bewoners van de straat waarin de actie plaats vindt. Een van hen 

stelt zijn/haar woonkamer beschikbaar voor de info avond over Mooi Binnenveld en het project. Elke 

avond wordt bezocht door gemiddeld 6-8 bewoners, maar omdat velen verhinderd zijn (en daarna 

aangeven wel geïnteresseerd te zijn) wordt vaak een 2e infoavond en soms een 3e georganiseerd. Dit 

zijn zeer gezellige bijeenkomsten waar buurtbewoners ook elkaar beter leren kennen.   

Tijdens de informatieavonden wordt allereerst een PowerPoint presentatie gegeven (door Driek 

Enserink - lid van de crowdfundinggroep) waarbij de contouren van het project worden geschetst. 

Daarna wordt aan de hand van de gedetailleerde kaart van het projectgebied verder gepraat en 

bestaat er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van meningen. Ook 

wordt ingegaan op de verschillende belastingaftrek mogelijkheden van een gift.  

Na deze avonden volgen vele persoonlijke bilaterale gesprekken met geïnteresseerde bewoners, wat 

uiteindelijk resulteert in een maximale deelname van 37% van de huishoudens gezinnen van een 

bepaalde straat. Daarnaast geven enkele bewoners vaak aan meer tijd nodig te hebben om tot een 

besluit te komen.  

Samen met een paar andere enthousiastelingen worden er ook andere straatacties met info avonden 

in huiskamers in andere Wageningse buurten georganiseerd, zoals Boomgaarden (Willem 

Heemskerk), Kortenoord (Rob Janmaat), Nijlantsingel (Saskia Jacobs); Hotze de Roosstraat (Wilma 

Straatman & Esther Zondervan) en Johan Kievitstraat (Klaas Swart).  

Daarnaast leidt Verena van den Berg een paar ‘huis-aan-huis’-acties op de Generaal Foulkesweg en in 

Wageningen-Hoog. Ook in deze acties wordt een folder met begeleidende brief persoonlijk 

overhandigd en is de brief weer opgesteld door een informeel buurt- of straat-comité.  

En zo loopt de teller gestaag omhoog. De straatacties blijken een enorm succes te zijn. Dit heeft er 

toe geleid dat we in november de 200e inschrijving voor een certifcaat konden noteren. En op 31 

december is het gestelde doel – 250 certificaten – al bereikt.  

 

 

 

2. Facilitatie-allianties met KNNV en Vogelwerkgroep-Wageningen 

In het begin blijken veel leden van de Vogelwerkgroep Wageningen en de natuurvereniging KNNV 

individueel een certificaat aan te schaffen. Daardoor worden er al snel zo’n 80 certificaten verkocht. 
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Daarna stokt de inschrijving. Informeel contact met KNNV en VWG leden leert dat, alhoewel velen 

het een sympathiek initiatief vinden, de meesten toch opzien tegen de hoge prijs van zo’n certificaat.  

Omdat het echter ook mogelijk is om met meerdere personen samen een certificaat te kopen 

besluiten de besturen van de KNNV en VWG deze gezamenlijke aankoop van certificaten door hun 

leden te faciliteren. Afgesproken wordt om leden op te roepen of zij voor een bedrag van €100, €200 

of €500 willen inschrijven. Door combinatie van deze inschrijvingen, kan voor elke €1000 die zo 

wordt bereikt een gezamenlijk certificaat worden aangeschaft.  

De KNNV en VWG bankrekeningen worden beschikbaar gesteld om het gekozen bedrag op te 

storten. Voor elk volledig certificaat maakt de penningmeester de benodigde €1000 over naar Mooi 

Binnenveld. Bij elke storting wordt vermeld door welke leden het bedrag bijeen is gebracht, zodat zij 

in het adresbestand van de SMB opgenomen kunnen worden. Vanuit de reserves wordt er eventueel 

aangevuld om op een geheel aantal certificaten uit te komen.  

Voor de Vogelwerkgroep blijkt dit uitstekend te werken. Via de VWG worden er 5 certificaten 

aangeschaft (incl. de aankoop van 2 certificaten door de vereniging zelf). Bij de KNNV is deze aanpak 

aanvankelijk niet zo succesvol, maar er komt snel wel een succesvol vervolg. Aangezien de KNNV is 

opgebouwd uit vele kleine werkgroepen (waar leden vaak ook vrienden zijn) wordt Miep van Gijsen 

(lid MB crowdfundingsgroep) uitgenodigd om korte presentaties te komen geven op bijeenkomsten 

van deze verschillende werkgroepen. Dit leidt wel tot succes; verscheidene KNNV-groepjes (vaak 4 

deelnemers) schrijven zich direct bij MB in om een gezamenlijk groepscertificaat aan te schaffen. 

 

3. Fondsenwerving Rotary Bennekom met culturele lezing 

Op 15 maart 2018 wordt Eva Meijer uitgenodigd door de Rotary Bennekom om een lezing te geven 

over haar laatste boek “De Soldaat was ook een Dolfijn”, een essay over politieke dieren. Met het 

ingezamelde geld kocht de Rotary Bennekom twee certificaten van de Stichting Mooi Binnenveld.   

 

4. Verspreiding info via boekhandels gedurende boekenweek 

Vijf boekhandels hebben in de Boekenweek (12-17 maart) folders van Mooi Binnenveld uitgedeeld. 

In 2018 is het thema van de Boekenweek “Natuur”. De MB crowdfundingactie sluit hier heel mooi op 

aan. Mede om die reden verlenen de boekhandels Kniphorst (Wageningen), Novita (Bennekom), Van 

Kooten Boekhandel (Veenendaal), Boek & Buro (Ede) en Paard van Troje (Ede) hun medewerking aan 

de actie. Hierdoor komt het initiatief bij veel mensen onder de aandacht.  

 

5. Plaatsing folderboxen langs de Grif 

Op 7 april zijn twee folderboxen langs de Grift geplaatst waar fietsende recreanten folders over Mooi 

Binnenveld uit kunnen halen. De boxen worden regelmatig aangevuld met nieuwe folders. 

 

6. Donaties bij afscheidsfeesten bij pensionering 

Twee personen met extra betrokkenheid hebben bij hun pensioen afscheidsrecepties geld 

ingezameld voor Mooi Binnenveld, hetgeen twee certificaten heeft opgeleverd.  
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7. Presentaties voor verschillende groepen 

Voor diverse groepen hebben we het project gepresenteerd: studenten Bos- en Natuurbeheer, 

Werkgroep Milieubeheer Rhenen, Noordwest Wageningen Bewonersgroep, Soroptimisten, Keygene 

personeel (via vogelexcursie dag), Rotary Bennekom, KNNV Wageningen, Vogelwerkgroep 

Wageningen, Mooi Wageningen, etc.  

 

 

Benaderen fondsen  

Naast de crowdfunding hebben we ook ingezet op het aanschrijven van fondsen. Het Cultuurfonds 

heeft erg positief gereageerd op ons verzoek. Zij hebben niet alleen de gevraagd 45.000 euro ter 

beschikking gesteld, maar daarboven op nog eens € 25.000, met als voorwaarde dat we dat zouden 

koppelen aan nog eens € 25.000 uit de crowdfunding. Dat heeft een impuls gegeven aan de 

crowdfunding: “uw certificaat wordt verdubbeld door het Cultuurfonds”. De toewijzing van het 

Cultuurfonds is mede mogelijk dankzij het A. en M. Verhoeven Fonds. 

 

 

Aanvang inrichtingswerkzaamheden Binnenveldse Hooilanden 

In mei is het definitieve inrichtingsplan goedgekeurd door alle partijen, waarna met de uitvoering kan 

worden gestart. Die gaat in september van start. Langs wegen en fietspaden rond het gebied worden 

grote informatieborden over het project geplaatst. Zo worden voorbijgangers geattendeerd op wat 

er hier de komende jaren aan nieuwe natuur wordt ontwikkeld. Op de borden worden de 

organisaties die aan het project bijdragen vermeld, zijnde Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie 

Gelderland, Staatsbosbeheer, Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, 

Gemeente Wageningen, Gemeente Ede en het Europees landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling.  

Wie de QR-code scant krijgt eerst een korte introductie van het project, waarna doorverwezen wordt 

naar diverse websites zoals ‘Binnenveldse 

Hooilanden’, ‘Natura 2000-gebieden’, 

Kaderrichtlijn Water’, en een Persbericht 

over de zeldzame natuur die een nieuwe 

kans krijgt dankzij het project. 

De bouwketen voor de projectleiding en 

aannemer verschijnen in september 2018  

 

 

 

Groene Grens 

In april 2018 heeft Mooi Binnenveld het beheer van de Groene Grens overgenomen van 

Staatsbosbeheer. Dat omvat 40 hectare natuur, met onder meer enkele percelen blauwgrasland, 

poelen, akkers, houtsingels, bosjes, sloten en watergangen. Om dat beheer in goede banen te leiden, 
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heeft Mooi Binnenveld, gefinancierd door de gemeente Veenendaal, een coördinator beheer Groene 

Grens op parttimebasis aangenomen: Thomas Kroon. 

Om de beoogde natuurwaarden van het gebied te realiseren, zijn in een door Natuurbalans en 

Eelerwoude ontwikkeld beheerplan, de doelstellingen en te nemen beheermaatregelen gedetailleerd 

uitgewerkt. Mooi Binnenveld moet ervoor zorg dragen dat dit beheerplan goed uitgevoerd wordt. 

Concrete beheersmaatregelen zijn bijvoorbeeld: het maaien van hooilanden en natte 

schraalgraslanden (na de bloeiperiode van zeldzame planten), het schonen van watergangen en 

poelen en het inzaaien, bewerken en oogsten van bloemrijke akkers. Om de werkzaamheden met 

specialistische machines uit te voeren, heeft Mooi Binnenveld enkele aannemers gecontracteerd, die 

al enkele jaren werk uitvoeren in de Groene Grens en het gebied zodoende goed kennen. Mooi 

Binnenveld werkt bij het beheer van de Groene Grens nauw samen met gemeente Veenendaal en 

Ede en met Waterschap Vallei en Veluwe. Om te kunnen volgen hoe de natuurwaarden in het gebied 

zich ontwikkelen, wordt het gebied jaarlijks geïnventariseerd op aanwezige flora en fauna. 

Coördinator Thomas Kroon start juni 2018 

Om ook de bewoners uit Veenendaal te betrekken bij het beheer zijn op 29 september en op 1 

december natuur werkochtenden georganiseerd.  

 

Excursies 

Gedurende het jaar zijn verschillende excursies georganiseerd. Niet alleen om inwoners van 

Wageningen, Bennekom, Ede en Veenendaal te betrekken bij de nieuwe natuur in ontwikkeling maar 

ook om de aandacht te vestigen op de crowdfunding. Op de langste dag hebben we een 

avondexcursie georganiseerd; in augustus een speciale excursie voor de personen en huishoudens 

die al voor een certificaat hebben ingetekend. In september hebben we een groep geïnteresseerden 

rondgeleid door de Groene Grens. In oktober hebben we een fietsexcursie in het kader van de Week 

van de Biologie georganiseerd.   

Voor de ‘doe-het-zelvers’ is er een speciale IVN fietsroute app over nieuwe natuur in het Binnenveld. 
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Aandacht van ‘buiten’ 

In het voorjaar is gedeputeerde Van Dijk vetrokken en opgevolgd door Peter Drenth. De heer Drenth 

heeft in zijn kennismakingstour een bezoek gebracht aan de Binnenveldse Hooilanden op 22 juni. 

Samen met de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer hebben we het verhaal van 

het gebied en de goede onderlinge samenwerking toegelicht.   

Koning Willem Alexander heeft donderdagochtend 13 december een werkbezoek gebracht aan drie 

burgerinitiatieven in Wageningen die zich kenmerken door duurzame en sociaal-maatschappelijke 

betrokkenheid. Hij startte zijn bezoek bij Mooi Binnenveld in de toekomstige Binnenveldse 

Hooilanden. 

De Koning werd ontvangen door de drie toekomstig beheerders: Coöperatie Binnenveldse 

Hooilanden, Staatsbosbeheer en Mooi Binnenveld. Met de zon op de groene weilanden en zicht op 

de Utrechtse Heuvelrug hebben Reijer Jochemsen, Arjan Snel en Rob Janmaat van deze drie 

organisaties een toelichting gegeven op de topnatuur die verwacht wordt in het Binnenveld en op de 

goede samenwerking tussen de drie organisaties. Driek Enserink van Mooi Binnenveld heeft dat 

aangevuld met uitleg over het verloop van de succesvolle crowdfundingsactie. 

De Koning toonde zich geïnteresseerd en goed geïnformeerd. Na ongeveer 20 minuten gesprek in het 

veld is de Koning vertrokken naar twee andere burgerinitiatieven: het bewonersinitiatief in de 

Benedenbuurt om van het gas af te gaan en de ‘stadswoonkamer’ van Thuis. Aansluitend was er een 

rondetafelgesprek waarin de initiatieven nog eens kon worden toegelicht en werd aangegeven wat 

goed en minder goed loopt in de projecten. Vanuit Mooi Binnenveld is benadrukt dat er vooral 

positieve ervaringen zijn, ook met de betrokken overheden. 
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Bestuur en werkgroepen 

Het bestuur heeft in 2018 (minstens) 5 keer vergaderd. 

Bestuursleden zijn:  Kees de Ruiter (voorzitter), Ingrid Luitse (secretaris), Rob Janmaat 

(penningmeester), Patrick Jansen, Frank Berendse, Willem Hendriks  

De Wetenschappelijke Adviescommissie heeft zich gebogen over het inrichtingsplan.   

De meest actieve werkgroep is de crowdfundinggroep. De werkgroep heeft 5–6 keer vergaderd.  

De werkgroep beheer is langzaamaan gestart, met onder meer aandacht voor het beheer van de 

Groene Grens.  

 


