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Inleiding
Het jaarverslag Mooi Binnenveld betreft zowel de Stichting Mooi Binnenveld (“De Stichting”), als de
Vereniging Mooi Binnenveld (“de Vereniging”).

Statutaire naam Stichting:
Statutaire naam Vereniging:
Vestigingsplaats Stichting en Vereniging:
Kamer van Koophandel-nummer Stichting:
Kamer van Koophandel Vereniging:
Website:
ANBI Stichting:
ANBI Vereniging:
Bankrekening Stichting:
Bankrekening Vereniging:

Stichting Mooi Binnenveld
Vereniging Mooi Binnenveld
Gerrit Zegelaarstraat 1, 6709 TA
Wageningen
67234984
74267752
www.mooibinnenveld.nl
RSIN 856888941 (sinds 25 okt 2016)
in voorbereiding
NL61 TRIO 0338 4134 13
NL46 TRIO 0320 3385 09

Doelstellingen en Bestuur
Doelstelling Stichting
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;
Bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt.

Doelstelling Vereniging
De vereniging tracht de hiervoor genoemde doelstelling van de Stichting te bereiken door de
stichting te ondersteunen bij:
•
•
•
•
•

Aankoop, het behoud en het beheer van bedoelde terreinen in het Binnenveld;
Onderhouden van relaties 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.

Samenvattend komt het er in de praktijk op neer dat de Stichting verantwoordelijk is voor
grondaankoop en de uitvoering van het beheer (incl. subsidies en werknemers) en dat de Vereniging
zich richt op publieksgerichte activiteiten (bv. excursies, organisatie van vrijwilligers bij werkdagen en
monitoring activiteiten, onderwijs gerichte activiteiten).
De samenstelling van het bestuur van de Vereniging MB is in principe identiek aan de samenstelling
van het bestuur van de Stichting MB (personele unie). Door deze opzet heeft de Algemene Leden
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Vergadering (ALV) van de Vereniging MB invloed – alhoewel indirect – op het beleid van de Stichting
MB.
Zowel de Stichting als de Vereniging Mooi Binnenveld (MB) zijn organisaties zonder winstoogmerk.

Bestuur
Kees de Ruiter
Ingrid Luitse
Gert van der Meer
Rob Janmaat
Patrick Jansen
Willem Hendriks
Fons Koomen
Dick van der Hoek
Driek Enserink
Willem Heemskerk

Voorzitter
Secretaris
Bestuurslid, (Penningmeester tot 30 juni 2021)
Bestuurslid, (portefeuille Communicatie tot 30 juni 2021)
Bestuurslid
Bestuurslid (beheer)
Bestuurslid (monitoring)
Bestuurslid (wetenschappelijk advies)
Bestuurslid (Penningmeester sinds 1 juli 2021)
Bestuurslid (Communicatie sinds 1 juli 2021)

Werkgroepen
Educatie
Communicatie en website
Beheer
Financiën, leden administratie, etc.
Wetenschappelijke Adviescommissie
Excursies
Gebiedsaanpak

Gert van der Meer en Kees de Ruiter
Rob Janmaat, Peter Goedhart, Willem Heemskerk
Willem Hendriks, Thomas Kroon, Nico de Koning
Driek Enserink
Dick van der Hoek, Michiel Wallis de Vries, Linus van der
Plas, Flip Witte, Han Runhaar
Klaas Swart coördinatie
Rob Janmaat, Willem Hendriks, Femke Jochems,
Elizabeth Hartgers

Aanvang Vereniging
Op 13 maart 2019 is de Vereniging Mooi Binnenveld opgericht. De Vereniging ondersteunt de
doelstellingen van de Stichting. Alle certificaathouders van de Stichting en alle leden van de
Vereniging hebben via de Vereniging indirect en getrapt zeggenschap over het beleid van Stichting.
Immers het bestuur van Stichting en Vereniging is een personele unie, hetgeen de ALV van de
Vereniging zeggenschap geeft over de benoeming van het bestuur van beide organisaties.
Alle certificaten houders (313 in totaal) zijn in principe lid van de vereniging en de eerste jaren
gevrijwaard van contributie (niet contributie betalende leden). Daarnaast kent de vereniging
reguliere contributie betalende leden; dit reguliere ledenbestand stond per 31/12/2020 op 84 leden
en per 31/12/2021 op 144 leden.
De periode van vrijwaring van contributiebetaling is echter gerelateerd aan de hoogte van de
oorspronkelijke bijdrage in de aanschaf van een (deel-)certificaat. Heeft men t/m €200 bijgedragen
dan is die periode 1 jaar (2018); t/m €400 is deze 2 jaar (2018-19); t/m €600 – 3 jaar (2018-20); t/m
€800 – 4 jaar (2018-2021); t/m €1000 en daarboven - 5 jaar (2018-2022).
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Aankoop, Inrichting en Beheer
Grondaankoop
Op 23 december 2019 is de akte met de overdracht van grond van de Provincie aan Mooi Binnenveld
gepasseerd. Daarmee werd de Stichting Mooi Binnenveld eigenaar van bijna 49,5 hectare
natuurgrond in de Binnenveldse Hooilanden. In 2021 zijn nog enkele kadastrale aanpassingen
gedaan.
De watergangen zijn in bezit van het Waterschap Vallei en Veluwe en het beheer daarvan wordt dan
ook door hen gedaan.
Als Mooi Binnenveld blijven we streven naar uitbreiding van het gebied en vergroting van de
natuurwaarden in het gehele Binnenveld. Naast uitbreiding in hectares denken we daarbij ook aan
bufferzones en groene/blauwe verbindingszones. Het recent (2021) opgestarte gebiedsproces voor
het gehele Binnenveld (zie later) biedt wellicht hiervoor mogelijkheden.

Foto: Nat schraalland met orchideeën Groene Grens Zuid – juni 2021 (Thomas Kroon)

Beheer door Mooi Binnenveld
Inleiding
De uitvoering van het beheer kost geld. Het overgrote deel hiervan wordt verkregen via de
zogenaamde provinciale SNL-subsidie. Deze subsidieaanvraag is voorbereid en via de Bosgroep
Midden Nederland ingediend. De aanvraag is in twee gedeelten (45 hectare en 4,5 hectare)
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gehonoreerd. Voor dit eerste tweede jaar was net als in het eerste jaar de subsidie (ruim) afdoende
om de kosten te dekken, maar we weten nog niet hoe de kosten zich dat in de toekomst gaan
ontwikkelen worden als we meer kosten gaan krijgen bijvoorbeeld door bv. extra onderhoud (denk
aan het vlonderpad), grotere hoeveelheden maaisel, etc. Het is daarom goed om een financiële
buffer te hebben. De SNL-subsidie wordt voor een periode van 6-jaar verstrekt, met een jaarlijkse
uitbetaling. Na 6 jaar wordt beoordeeld of de natuurdoelen waarvoor de subsidie wordt vertrekt ook
zijn gehaald en of de subsidie onder dezelfde voorwaarden wordt gecontinueerd.

Beheer Groene Grens
Mooi Binnenveld beheert sinds april 2018 natuurgebied de Groene Grens, in opdracht van gemeente
Veenendaal. 2021 was het 4e jaar dat wij het beheer van dit gebied mochten verzorgen. De Groene
Grens bestaat uit twee deelgebieden. Een zuidelijk deelgebied, dat gerealiseerd is in 2012/2013 en
een noordelijk deelgebied, dat in 2014/2015 aangelegd is. In totaal is het gebied circa 40 hectare
groot. In de komende jaren wordt de Groene Grens nog uitgebreid met een zogenaamde 3e fase,
waarmee de huidige deelgebieden met elkaar verbonden zullen worden. In de Groene Grens werken
wij samen met gemeente Veenendaal, gemeente Ede en Waterschap Vallei en Veluwe.
De Groene Grens bestaat uit veel verschillende natuurlijke biotopen: onder andere natte
schraallanden, houtsingels, poelen, natuurakkers en rietmoeras. Dit maakt het gebied zeer divers en
dit resulteert dan ook in een grote verscheidenheid aan soorten in het gebied. Er groeien veel
zeldzame plantensoorten, waarvan er inmiddels ook al een aantal in de Binnenveldse Hooilanden
voorkomen.

Foto: Maaiwerkzaamheden wetlandtrack Groene Grens Noord – september 2021 (Thomas Kroon)
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Belangrijk onderdeel van het beheer van de Groene Grens is gericht op het maaien en afvoeren van
de kruidenrijke graslanden en natte schraallanden om zodoende een hoge soortenrijkdom te
realiseren. Daarnaast dienen poelen, houtsingels, knotwilgen en bomenlanen onderhouden te
worden. De natste terreindelen in de Groene Grens zijn, na een relatief natte zomer, eind september
gemaaid door De Vries uit Cornjum met speciale wetlandtracks. Begin november werden in Groene
Grens Noord enkele dode jonge knobbelzwanen aangetroffen. Na onderzoek in het laboratorium
door de NVWA bleken de dieren vogelgriep onder de leden te hebben.
In de Groene Grens werkt Mooi BInnenveld samen met Jan van Ruiswijk, tevens één van de leden van
de coöperatie Binnenveldse Hooilanden, die zijn bedrijf heeft nabij de Groene Grens. Van Ruiswijk
maait en hooit kruidenrijk grasland in de Groene Grens. Het hooi wordt op dit bedrijf, circa 500
meter afstand van het natuurgebied, gevoerd aan onder andere jongvee. Ook een deel van de
opbrengst van de natuurakkers in de Groene Grens, wordt gebruikt door dit boerenbedrijf. Dit zijn
rogge akkers, die ook een grote rijkdom aan akkerkruiden herbergen, waaronder korenbloem,
klaproos en akkerogentroost.
In 2021 zijn er in de Groene Grens minder activiteiten uitgevoerd met vrijwilligers dan normaal, als
gevolg van de coronamaatregelen. In november 2021 kon dit eindelijk weer en zijn circa 20 mensen
van A Rocha Heuvelrug op een zaterdagochtend bezig geweest om houtopslag in een nat schraalland
terug te snoeien.
Sinds eind 2020 werkt Mooi Binnenveld ook samen met Natuurzorg Veluwe-Vallei. Deze organisatie
biedt werkplekken in de natuur aan mensen met een indicatie voor dagbesteding of activerend werk.
Natuurzorg voert in de Groene Grens kleinschalig onderhoud uit in het gebied met handgereedschap.
In 2021 hebben zij onder andere wilgen geknot, houtige opslag verwijderd in nat schraalland en
vlonderpaden vrij van begroeiing gemaakt.

Beheer Binnenveldse Hooilanden
Alhoewel we het beheer ook vorig jaar al deden, was het na de officiële oplevering 25 september
2021 ook echt helemaal ons eigen ding. De laatste werkzaamheden die nog door het waterschap zijn
uitgevoerd was het herplaatsen van een aantal informatiepanelen die eerder vernield waren.
Het maaien en afvoeren van het maaisel is de meest in het oog springende beheeractiviteit. Voor het
maaien zijn verschillende gebieden te onderscheiden. De kades en het gebied tussen de Kromme
Eem en Valleikanaal zijn relatief droge gebieden en die laten we maaien door de Coöperatie
Binnenveldse Hooilanden. Dit is onderdeel van hun verdienmodel. Het gemaaide gras gebruiken ze
afhankelijk van de kwaliteit zelf of voeren ze af. Zo is er in 2021 in totaal zo'n 2 km kade gemaaid en
zijn van deze drogere delen 17 grote balen geperst als veevoer en is 33 ton maaisel afgevoerd naar
een composteerder. Vanwege onder andere het wat andere tijdstip van maaien en het feit dat we
delen hebben laten staan vanwege kwartelterritoria was dit minder dan vorig jaar.
De geplagde (natte) kwetsbare terreindelen zijn gemaaid door een gespecialiseerd bedrijf (De Vries)
met de zogenaamde wetlandtrack. Deze wetlandtracks zijn gebouwd voor natte terreinen om te
voorkomen dat er flinke rijsporen ontstaan. Het belang van het maaien en vooral ook het afvoeren
van het maaisel, is dat er voedingsstoffen uit het systeem worden verwijderd. Het doel is immers om
in het gebied voedselarme (schrale) omstandigheden te creëren, wat gunstig is voor soortenrijke
natte hooilanden met zeldzame plantensoorten. Het maaien in augustus/september is dan het meest
gunstig, omdat dan de meeste biomassa wordt afgevoerd en het broedseizoen is afgelopen. Ten
slotte is dit moment gunstig omdat dan het merendeel van de plantensoorten al wel zaden hebben
gevormd die weer voor het volgend groeiseizoen van belang zijn. Bij eerder maaien kunnen bepaalde
kruiden en bloemen zich niet verder uitzaaien omdat de zaden nog niet rijp zijn en dan gelijk
afgevoerd worden met het maaisel. In 2021 is op deze wijze zo’n 35 hectare gemaaid; dit is wat
minder dan in het voorgaande jaar omdat vanwege de grote hoeveelheden water, zelfs de
wetlandtrack niet overal bij kon. Dat bepaalde delen niet gemaaid konden worden is overigens niet
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erg; dit zorgt voor extra variatie. In het beheerdersoverleg worden overigens ook steeds afspraken
gemaakt over wel of niet maaien van bepaalde delen; het streven is om zo’n 10% niet te maaien,
maar dat blijft maatwerk.
Het pad langs de Veensteeg heeft lange tijd geen of beperkt beheer gehad, mede ook vanwege
onduidelijkheden over verantwoordelijkheden. Voor het gedeelte van het pad dat langs de terreinen
van Mooi Binnenveld en de coöperatie ligt is inmiddels een oplossing gevonden; en wordt het
maaiwerk door de coöperatie uitgevoerd. Voor het gedeelte langs de terreinen van Staatsbosbeheer
zoeken we nog naar een oplossing.
Ook in 2021 zijn met vrijwilligers jonge boompjes, met name wilg en populier uit het gebied
verwijderd (zie verder). Er is in tegenstelling tot voorgaand jaar geen zaadrijk maaisel uit
nabijgelegen natuurgebieden opgebracht. Mooi Binnenveld heeft voor haar gebied ook niet de
intentie om dit nog weer te gaan doen, de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (CBH) wil voor haar
terreindelen in 2023 dit overigens nog wel overwegen.
Ons eigen maaisel is evenals het voorgaand jaar door de coöperatie – tezamen met hun eigen
maaisel - verwerkt tot Bokashi. Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch
materiaal”. Bij deze techniek wordt het maaisel m.b.v. bepaalde micro-organismen zonder zuurstof
gefermenteerd. Hierdoor treedt er geen verlies van koolstofverbindingen op. Bij normaal
composteren verdwijnt 90% van de compost als CO2 in de lucht.). Na het vastrijden met een tractor
van de 10-20 cm lagen maaisel, bestrooien met kalk en een oplossing met micro-organismen, wordt
de kuil luchtdicht afgedekt. Na 10 weken is de bokashi klaar om over het wei- of mais-land gestrooid
te worden. Deze wijze van verwerken zou goed zijn voor de CO2 uitstoot en leiden tot een product
wat goed als bodemverbeteraar gebruikt kan worden. Op deze manier hoopt de coöperatie bij te
dragen aan een toekomstbestendige landbouw, waarbij natuur en landbouw elkaar versterken. Dit
jaar is getart met de (commerciële) verkoop van Bokashi aan bv. moestuineigenaren. Tezamen met
eigen gebruik en verkoop is alle Bokashi verkocht. Het Bokashi experiment wordt na 3 jaar
geëvalueerd.
Bij het beheer van het gebied hoort ook om de waterhuishouding zou goed als mogelijk te
beheersen. De natuur laat zich wat dat betreft overigens niet dwingen, maar we kunnen wel
enigszins bijsturen. Hier liggen wel wat punten van zorg, omdat het klimaat steeds grilliger wordt,
met meer periodes van heftige regenval en intensievere periodes van droogte. Voor ons extra van
belang om de regelmogelijkheden die we hebben (via de in het gebied aanwezige stuwen) goed in de
vingers te krijgen en de ontwikkeling van de vegetatie te volgen. Sommige terreindelen van de CBH
zijn overigens veel natter dan voorzien in het ontwerp; hier wordt nog een oplossing voor gezocht.
Een ander punt van het beheer heeft te maken met de fauna. Over de loop der tijd willen we een
beter beeld zien te krijgen over predatie en verstoring in het gebied (ganzen, vos). Dit zijn punten die
in het beheersoverleg met alle beheerders ook worden besproken. Wat betreft het al dan niet
aanpakken van de vos(sen) maken wij eigen afwegingen, waarbij we ons in ieder geval houden aan
provinciaal beleid en richtlijnen afkomstig van Sovon/Vogelbescherming. Een ander punt van
aandacht zijn de hoogspanningslijnen. Er worden regelmatig gewonde/gedode zwanen gevonden in
het Binnenveld, nabij de Veensteeg, die tegen de hoogspanningsleidingen zijn gevlogen. De
Dierenambulance, de Vogelwerkgroep Wageningen en de Vereniging Mooi Wageningen hebben al in
september 2020 contact gehad met Qirion/Alliander, beheerder hoogspanning bij de Pabsterdam en
Tennet, beheerder hoogspanningskabels in het Binnenveld. Afgesproken werd dat de
Vogelwerkgroep Wageningen, Mooi Binnenveld en anderen in eerste instantie meer data over
aantallen gewonde en dode vogels zouden gaan verzamelen. In 2021 is verdere informatie
verzameld, in 2022 zal het gesprek met de netwerkbeheerders een vervolg moeten krijgen.
In 2020 werd het gehele gebied geregeld geconfronteerd met vernielingen en vandalisme. Dit is in
2021 gelukkig sterk afgenomen. We geven er bewust ook weinig ruchtbaarheid aan. Incidenteel
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werden we nog wel geconfronteerd met inrijsporen van crossmotoren, maar door het aanbrengen
van wat voorzieningen is dit ook beperkt gebleven.
We zien dat de meidoornhaag langs het pad langs de Veensteeg zich goed verder ontwikkelen. We
hopen hier de volgende jaren vrijwilligers op in te kunnen gaan zetten. Op sommige punten zien we
dat enthousiaste vogelaars (?) de haag doorsteken en olifantenpaadjes maken om nog beter zicht te
hebben. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Bij een goed beheer van een dergelijk relatief klein en
kwetsbaar natuurgebied hoort ook het bewaren van de rust en het (enigszins) beperken van de
recreatiedruk. Om die reden wordt in net broedseizoen het vlonderpad afgesloten en moeten we
gedurende het jaar ook wat terughoudend zijn met monitoring- en onderzoeksactiviteiten.

Monitoring
In 2020 is een monitoringplan opgesteld voor de monitoring van de natuurontwikkeling van de
terreinen van Mooi Binnenveld en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden. Het streven is om in de
komende jaren de monitoring zo veel als mogelijk door deskundige vrijwilligers te laten uitvoeren.
Het plan is indertijd opgesteld in samenwerking met de KNNV-afdeling Wageningen, BLWG
(Bryologische en Lichenologische Werkgroep), De Vlinderstichting, Weidevogelwerkgroep-Binnenveld
Oost, IVN-Vogelwerkgroep Ede en KNNV-Vogelwerkgroep Wageningen. Er is een aanpak geschetst
voor monitoring van de volgende soortgroepen: Flora en vegetatie, mossen, broedvogels,
dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Fons Koomen (Mooi Binnenveld) werkt met coördinatoren per
soortgroep of monitoringsonderdeel. Hieronder volgen kort de resultaten, gedetailleerde verslagen
zullen op de website verschijnen.
Datum

Plaats en activiteit

Wie

#

feb 2021

vdHoek

1

Enserink/Reekers/Bosch

3

feb-jun
2021

BH: IJskwaliteit foto's - kwel indicatie
monitoring
BH: WB-Oost; monitoring broedende
weidevogels
BH: VWG-Wag & IVN-Ede;
BMP-A Sovon broedvogelmonitoring

8

jul 2021

BH: Permanente proefvlakken Vaatplanten

Zuid: vd Plas/dKoning/Simons/Minke
Noord:
vdMeer/Wijma/Nagtegaal/Kamphuis
Sival/Luijckx/Grashof/Robat/

jul-2021

BH: SNL-soortkartering Flora

jul-aug 2021

BH: Libellen monitoring NEM-telroute

apr-okt
2021
aug 2021

BH: Dagvlinders monitoring NEM-telroute

Kloen/Jansonius/vdZee/ Simons
/vDijk/Pelicaan/Giller
/Beringen/Lotterman
v Raamsdonk/ Heytink/ Hoorn/
Koomen
Nagelhout/Vermaat

BH: Kwaliteitsmonitoring oppervlakte water

vdHoek

mrt-jul 2021

4

4
2
1

De volgende monitoring rapporten zijn uitgebracht:
•
•
•
•

Libellen Binnenveldse Hooilanden 2021
Dagvlinders Binnenveldse Hooilanden 2021
Planten Mooi Binnenveld 2021 (SNL-soortkartering flora)
Broedvogels Binnenveldse Hooilanden 2021

Een vlak dekkende mossenmonitoring heeft in 2021 niet plaatsgevonden.
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Vrijwilligersactiviteiten
De beheerders van Mooi Binnenveld (Thomas Kroon en Nico de Koning) coördineren op basis van
behoefte vrijwilligersactiviteiten met Verenigingsleden, partnerorganisaties en het brede publiek.
Ook in 2021 was er een beperkt aantal vrijwilligersactiviteiten. Deze zijn met name vanwege Covid 19
met enige terughoudendheid georganiseerd.
De meeste acties in de Binnenveldse Hooilanden (BH) en de Groene Grens (GG) betreffen knot en
snoeiwerkzaamheden (GG met 20 vrijwilligers)), maaisel strooien en boomopslag trekken (BH met 80
vrijwilligers). De volgende vrijwilligersactiviteiten werden in 2021 in de Groene Grens en de
Binnenveldse Hooilanden uitgevoerd:
Datum

Voor wie?

Activiteit

#

21-7-2021

Coop BH

Jacobskruiskruid verwijdering aantal percelen CBH

10

21-8-2021

MB

BH: boompjestrekdag - zaailingen wilg/populier/berk

30

30-8-2021

MB

BH: boompjestrekavond - zaailingen wilg/populier/berk

40

6-11-2021

MB/Gem Veenendaal

GG-Zuid: A Rocha; snoeiwerkzaamheden houtopslag

20

Daarnaast waren er veel vrijwilligers van zowel Mooi Binnenveld en de Coöperatie Binnenveldse
Hooilanden en Staatsbosbeheer betrokken bij de organisatie van de publieksdag.

Communicatie en educatie
Educatieproject in opbouw
Mooi Binnenveld (Kees de Ruiter en Gert
van der Meer) en IVN Regio Oost en IVN Het
Groene Wiel (Natuur- en Milieu Educatie,
NME) (Jannah Boerakker) coördineerden in
2021 de educatie voor lagere scholen in ’t
Binnenveld.
IVN Het Groene Wiel verzorgt educatie over
natuur, duurzaamheid en gezondheid. In
Ede en Wageningen krijgen jaarlijks 24.000
kinderen en jongeren op school natuur- en
milieueducatie van Het Groene Wiel,
waaronder dus ook activiteiten in ’t
Binnenveld (https://www.ivn.nl/het-groenewiel).
Foto: Groep 7 in actie (Willem Heemskerk).
Specifiek voor Mooi Binnenveld heeft de Gemeente Ede Euro 10.000 vrij gemaakt voor educatie in
het Binnenveld. De provincie Gelderland heeft ook Euro 10.000 bijgedragen. In 2019/2020 is door
IVN en MB een introductiefilmpje (voor eerste les op school) gemaakt, zijn zoekkaarten (planten,
vogels etc.) en een lesprogramma ontwikkeld en zijn vrijwilligers (2-3 vrijwilligers per klas) geworven
en opgeleid.
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De eerste reeks van basisscholen die werden ontvangen in 2021 komen uit Ede-Zuid en Bennekom.
De doelgroep zijn leerlingen van basisscholen (groepen 6, 7 en/of 8). Een dagdeel lang werd er
kennisgemaakt met de Binnenveldse Hooilanden. Er is in 2021 in feite, vanwege de Covid 19
pandemie, alleen maar proefgedraaid met twee scholen. Het plan is nu om in mei en juni 2022 dit
vervolgens uit te breiden met meer scholen.
Datum

Doelgroep

Plaats en focus

#

2-7

Wilhelminaschool Gr 7 B'kom

IVN Natuureducatie

30

6-7

Prinsenakker Gr 7 B'kom

IVN Natuureducatie

30

5-10

Prinsenakker Groep 7/8 B'kom

BH: GEOweek Expeditie, bodem, water,
atmosfeer

40

Andere onderwijsactiviteiten
Daarnaast begeleidt Mooi Binnenveld studenten activiteiten van AERES-MBO Ede, VanHallLarenstein
(VHL) en Wageningen University en Research (WUR). Zo hebben drie studenten van AERES-MBO Ede
een publieksenquête uitgevoerd over de informatievoorziening ten aanzien va de Binnenveldse
Hooilanden.
Studenten van VanHallLarenstein zijn begeleid bij hun onderzoek naar een Ecologische
Verbindingszone tussen de Veluwe en de Binnenveldse Hooilanden.

Publieksgerichte activiteiten
Excursies
Voor het seizoen 2021 hadden we een mooi aantal van 12 excursies gepland. Uiteindelijk zijn er
inclusief de activiteiten op aanvraag slechts 10 gerealiseerd (zie volgende Tabel en Annex 2021
Activiteiten).
Een grote activiteit was de Publieksdag op 25 september. Bijna 200 mensen waren op 25 september
getuige van de officiële overdracht door Provincie en Waterschap van het natuurgebied De
Binnenveldse Hooilanden aan de beheerders Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden
en Staatsbosbeheer.
Op boerderij De Hooilanden vond een korte ceremonie plaats. Wim Huijser faciliteerde de officiële
overdracht hetgeen werd gesymboliseerd door het leggen van een puzzel van acht stukken waarin de
genoemden samenwerkten. Kees de Ruiter sprak namens beheerders zijn dank uit naar
initiatiefnemer Provincie Gelderland en uitvoerder Waterschap Vallei en Veluwe middels de
overhandiging van certificaten van waardering. De toegestroomde geïnteresseerden konden
genieten van de informatiemarkt met de drie beheerders, maar ook KNNV, IVN, De Nieuwe Veluwe,
Melktap de Groene Grens, De Nieuwe Nu en De Nieuwe Veluwe/Uitgeverij Blauwdruk. Het geheel
was te gast op boerderij De Hooilanden van Lodewijk Pool en Floor de Kanter, evenals Melktap de
Groene Grens, lid van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden.
De hierop volgende excursies (7 groepen per tractor en 3 per fiets) gingen naar de BH met gidsen van
Mooi Binnenveld en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer.
Mooi Binnenveld, met Klaas Swart als coördinator, heeft een lijst met 13 excursieleiders
samengesteld die op aanvraag excursies organiseren, alsmede een schema van excursies voor de
leden en certificaathouders. Veel georganiseerde excursies zijn afgelast in 2021. De volgende
activiteiten zijn wel uitgevoerd.
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In 2021 is er toestemming verleend om een stukje wandelpad langs de Veeneiken op te nemen in
etappe 14 van het trekvogelpad met de restrictie dat bij overlast tijdens het broedseizoen kan
worden ingegrepen.
De IVN fietsroute: ‘De Binnenveldse Hooilanden’ van 13,7 km lang is in 2021 volledig herzien als
resultaat van samenwerking tussen IVN-Ede en Mooi Binnenveld. Ook is de IVN Route: Fietsen door
Bos en Binnenveld van 33,9 km geüpdatet door IVN-Veenendaal.
IVN Veenendaal-Rhenen samen met “Samen Duurzaam Veenendaal” een nieuwe fietsroute uitgezet
Een duurzaam Ommetje . Deze route voert langs lokale bedrijven en organisaties in het Binnenveld
Ook is er nu kanotocht gepubliceerd: kanoën op het Valleikanaal. Zie ook de folder.

Vlnr: Mooi
Binnenveld,
Gemeente
Veenendaal,
Provincie
Gelderland,
Staatsbosbeheer,
Waterschap Vallei
en Veluwe,
Coöperatie
Binnenveldse
Hooilanden,
Gemeente
Wageningen en
Gemeente Ede. Foto
Fons Koomen.

Datum

Doelgroep

Plaats en focus

#

29-5

Breed publiek - Fietsexcursie

BH: Week van de Biologie

50

5-6

IVN natuur en klimaatcursus

10

23-8

Studenten Wild Perspectives - WUR

8-9

Rijkswaterstaat medewerkers

BH: cursus: De Groene verandering (RhenenV'daal)
Binnenveld: excursie/leeropdracht inrichting
Binnenveld
BH: excursie voor Bodemplus

12-9

Monumentendag - 3 groepen

30

17-9

Aeres- openbare les Jetske de Boer

BH: Fietsexcursie rond Binnenveldse
Hooilanden
BH: uitleg project en korte rondleiding

21-9

Biologen excursie - alumni-WUR

BH: gebiedsproces - lezing & excursie

20

24-9

Kennisnetwerk Milieu, alumni WUR

BH: inleiding en veldexcursies

10

25-9

Publieksdag Binnenveldse Hooilanden

200

2-10

Balkon Zuid, gem V'daal

BH: officiële opening; 8 stakeholders;
veldrondleidingen
GG: beleving van het gebied; natuurwandeling
bewoners

Jaarverslag 2021
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Presentaties
Vele presentaties over de natuurontwikkeling in de Binnenveldse Hooilanden zijn door (bestuurs-)
leden verzorgd. In totaal hebben meer dan 250 mensen daaraan deelgenomen, waarvan een groot
deel digitaal. Daarnaast waren er de al eerdergenoemde presentaties in het veld (zie excursies).
Datum

Doelgroep

Thema

Presentator

#

16-3

KNNV/Vogelwerkgr
. Wageningen
Duurzaamheidscafe V'daal
Ouderen in V'daalWest

Online lezing: vogel monitoring in BH

vdPlas

180

Pitch MB op info markt van Samen
Duurzaam V'daal
Toelichting op BH en werk van SMB voor
WijsmetjeWijk

vdHoek/Marsman/
Niemans
Janmaat

25

13-10
3-11

50

Bijeenkomsten
Normaal gesproken zijn er twee ALVs in elk kalenderjaar, ongeveer in April en nog een aan het eind
van het jaar. In 2021 is er echter maar een Algemene Leden Vergadering, die op 23/6/2021 digitaal
plaatsvond. Ongeveer 40 leden logden in. Belangrijkste agendapunten waren het bespreken van
beheer en monitoring, alsmede financiën, in het kader van het Jaarverslag 2020, Financieel
jaarverslag 2020, Begroting en jaarplan 2021. Verder werd de ALV goedkeuring gevraagd voor een
bestuurswisseling (aantreden Driek Enserink en Willem Heemskerk als bestuursleden Financiën en
Communicatie respectievelijk). De notulen zijn beschikbaar. Verder waren er na de ALV presentaties
van Henk Meeuwsen (productiebedrijf natuurgeluiden) en Peter Verbeek (dir. Adviesbureau
Natuurbalans/beheerde Groene Grens).
Andere bijeenkomsten vonden plaats over: beheersactiviteiten met het waterschap en de beheerder,
en diverse bijeenkomsten met Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer en
Waterschap ter voorbereiding van de gezamenlijke Publieksdag.

Mooi Binnenveld in de media
Regelmatig brengt de Gelderlander nieuws over het Binnenveld. Voorbeelden zijn:
Datum
21-1
27-1
16-2
3-4
4-4
7-4
2-5
11-5
12-5
17-6
27-6
1-7
1-8
8-8
19-9
3-10
17-10

Onderwerp
Droogte problemen
Herstel Utrechtse Hooilanden
https://www.gelderlander.nl/wageningen/winter-zet-de-saaievogelwinter-op-zn-kop~a44cbacdc/
Kunstwerk van oude veeneiken in de natuur
Kijk hoe de hazen lopen
Verbreding-rondweg-oost-in-veenendaal-voor-onbepaalde-tijd-vertraagd
Binnenveld op stelten
Wageningen wil extra huizen bouwen
Extra huizen voor Veenendaal
Windmolens bij de Groene Grens
Kleurrijk beestje
Boer helpt jonge grutto's
Wageningse Landschappen
Bloemrijke Binnenveldse Hooilanden
Publieksdag aankondiging
Melkviooltje in het Binnenveld
Libellen in het Binnenveld

Auteur
Arnold Winkel
Suzanne Huibers
Henk Kloen
Arnold Winkel
Jan Freerk Kloen
Jiske van der Velden
Jan Freerk Kloen
Arnold Winkel
Arnold Winkel
Jaap Rademaker
Jan Freerk Kloen
Maja Stavleu
Arnold Winkel
Henk Kloen
Arnold Winkel
Henk Kloen
Jan Freerk Kloen
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Een greep uit de vele andere publicaties is samengebracht in de navolgende tabel. Dit geeft ook met
name ook weer wie de partners van Mooi Binnenveld zijn: Weidevogelgroep, KNNV (Urtica), Mooi
Wageningen, en de Nieuwe Veluwe. Daarnaast media als de Stad Wageningen en Waarneming.nl.

Datum

Medium

Onderwerp

Auteur

1-2

21-4

Waarneming Steltkluut

27-4
6-5

Mooi Wageningen
Waarneming Vos

23-5

Waarneming Bever

1-9

Urtica 2021 nr.3 - p. 1516
http://www.nieuwevelu
we.nl/
Stad Wageningen
Stad Wageningen
diverse media

Kijk mee met onze BMP - Binnenveldse
Hooilanden
Utrechtse Hooilanden
Paddestoelen van de Veenkampen
Nachtvlinderwerkgroep, Jaarverslag 2020
Groene Grens
https://wageningen.waarneming.nl/soort/vie
w/332?from=2021-04-21&to=2021-04-21
Stikstofneerlsag in het Binnenveld
https://waarneming.nl/observation/21297166
7/
https://waarneming.nl/observation/21472003
1/
Publieksdag BH: komt het met eigen ogen
zien!
BH: met een beetje hulp herstelt natuur zich
snel.
Aankondiging publieksdag
Verslag open dag Binnenveldse Hooilanden
Vogelgriep aangetroffen in de Groene Grens

Linus van der Plas

1-2
1-3
1-3

Pennevluchten 2021 nr.2
- p.49
Staatsbosbeheer
Urtica 2021 nr.1 - p. 9-10
Urtica 2021 nr.1 - p. 32

1-9
20-9
26-9
nov

Eric Minke
Maurice Franssen &
Ineke Ammerlaan
Velen

Wilson Westdijk
Reindert Nijland
Willem Heemskerk
Ria Dubbeldam

Video’s en films
In de loop van 2021 zijn verschillende video’s en films gemaakt. Mooi Binnenveld heeft de film
“Nieuwe Natuur in Gemeenschappelijk Eigendom” mede gefinancierd. IVN maakte een mooie film
voort de jeugd en voor het grote publiek maakte TV-Ede een mooie reportage.
Datum
26-9

Medium
XON.nu Nieuws Ede

aprnov
1-7

Commonsproject/
circulaire economie
IVN Natuureducatie

Onderwerp
https://www.youtube.com/watch?v=qTo9iQF5_O
E
BH Nieuwe natuur in gemeenschappelijk
eigendom (https://vimeo.com/544311567)
Film over Binnenveld voor Groep 7 en 8

Auteur
TV-Ede
Jack Bogers &
Pauline van Tuyll
Jannah Boerakker

Website en nieuwsberichten
Mooi Binnenveld heeft ook een eigen website, waar regelmatig (minimaal tweewekelijks) door de
redacteuren nieuwberichten werden geplaatst over de voortgang en de verschillende activiteiten.
Per kwartaal werden uit deze nieuwsberichten een aantal geselecteerd en vervolgens als nieuwbrief
naar alle leden toegestuurd. Zo bleven de leden op de hoogte van het wel en wee van Mooi
Binnenveld.
In 2021 plaatse MB 42 nieuwsberichten op de website in de volgende categorieën: Monitoring (16),
Activiteiten (5), Partners (6), Mensen (1) en Publiciteit (4), Educatie/excursies (8), Thema’s (2). In
2021 kwam mooibinnenveld.nl 120000 keer naar voren in zoekopdrachten. Vervolgens werd er 7000
doorgeklikt. Wandelen en variaties daarop was binnen mooibinnenveld.nl de meest gezochte term.
Ook is Mooi Binnenveld actief op twitter (@MooiBinnenveld).
Jaarverslag 2021
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Publicaties
Naast jaarverslagen en nieuwsbrieven publiceert Mooi Binnenveld ook rappoorten van studies en
met name monitoring rapporten. Een volledige lijst is te vinden op de website
https://mooibinnenveld.nl/publicaties/

Samenwerking
Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (CBH) en Staatsbosbeheer (SBB)
Met name met CBH en SBB is er veel contact ten aanzien van het beheer van de Binnenveldse
Hooilanden. Elke drie maanden is er een overleg, terwijl beheerders van de deze drie organisaties
vrijwel dagelijks samenwerken.
In het afgelopen jaar is er met name ook een intensieve samenwerking geweest ten aanzien van de
succesvolle publieksdag (zie eerder). Het ligt in de bedoeling elke twee jaar een grote publieksdag te
organiseren met een informatiemarkt en excursies.

Fotografen
Mooi Binnenveld (Driek Enserink) en Camera Club Wageningen (Jaap Mons) ondertekenden een
samenwerkingsintentieverklaring. Het idee is de ontwikkelingen in het natuurgebied Binnenveldse
Hooilanden audiovisueel vast te leggen. Het specifieke doel is het documenteren van de ontwikkeling
van de natte natuur (aanleg en onderhoud werkzaamheden, landschapsfoto’s, planten en dieren,
etc.).
Daarnaast heeft Mooi Binnenveld een nauw contact met een aantal natuurfotografen, die regelmatig
onbezoldigd foto’s beschikbaar stellen voor de website en presentaties. Foto’s van de volgende
fotografen zijn vrijblijvend, maar met bronvermelding gebruikt voor website, nieuwsbrieven,
presentaties en rapporten: Gert Kaasschieter, Paul Hulshof, Peter Pfeifer, Hans Geurtsen, Hennie
Roelofsen, Marnix van ’t Riet Renswoude en anderen.

Weidevogelvereniging
Met name in de broedperiode is intensieve personele en inhoudelijke samenwerking met de
Weidevogelvereniging Binnenveld-Oost, afdeling Wageningen en Bennekom.

Andere initiatieven
In Bennekom is medio 2021 een burgerinitiatief gestart om te komen tot natuurontwikkeling rondom
het zogenaamde Land van Peelen. Mooi Binnenveld ondersteunt dit initiatief met kennis en
expertise.
Voor het gehele Binnenveld is – op initiatief van de regionale overheden – in 2021 een
gebiedsaanpak gestart (https://gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl/ ). Mooi Binnenveld is hierbij als
gebiedspartij nauw betrokken. Dit traject zal in 2022 feitelijk verder worden vormgegeven. We
hebben hier een interne werkgroep gebiedsaanpak voor opgericht.
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Financieel jaarverslag 2021, Jaarplan en begroting 2022
Separaat is een financieel jaarverslag gepubliceerd voor 2021. Hierbij een vergelijking van de
begroting van de Vereniging voor 2021 en de exploitatie in hetzelfde jaar. Zie ook website:
mooibinnenveld.nl.

Separaat is er een jaarplan en begroting gemaakt voor 2022. Hierbij de begroting voor de Vereniging
Mooi Binnenveld voor 2022.
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Annex Activiteiten van Mooi Binnenveld in 2021
datum

doelgroep

plaats ** & focus

begeleiders

Excursies
29-5-2021
5-6-2021
2-7-2021
6-7-2021
23-8-2021
8-9-2021
12-9-2021
17-9-2021
21-9-2021
24-9-2021
25-9-2021
2-10-2021
5-10-2021

Breed publiek - Fietsexcursie
IVN natuur en klimaatcursus
Wilhelminaschool Gr 7 B'kom
Prinsenakker Gr 7 B'kom
Studenten Wild Perspectives - WUR
Rijkswaterstaat medewerkers
Monumentendag - 3 groepen
Aeres- openbare les Jetske de Boer
Biologen excursie - alumni-WUR
Kennisnetwerk Milieu, alumni WUR
Publieksdag B.Hooilanden
Balkon Zuid, gem V'daal
Prinsenakker Groep 7/8 B'kom

BH: Week van de Biologie
BH: cursus: De Groene verandering (Rhenen-V'daal)
IVN Natuureducatie
IVN Natuureducatie
Binnenveld: excursie/leeropdracht inrichting Binnenveld
BH: excursie voor Bodemplus
BH: Fietsexcursie rond Binnenveldse Hooilanden
BH: uitleg project en korte rondleiding
BH: gebiedsproces - lezing & excursie
BH: inleiding en veldexcursies
BH: officiele opening; 8 stakeholders; veldrondleidingen
GG: beleving van het gebied; natuurwandeling bewoners
BH: GEOweek Expeditie, bodem, water, atmosfeer

Swart/Kloen/Smit/Threels/Heemskerk
Janmaat, vd Hoek, Swart
Boerakker en gidsen van IVN en MB
Boerakker en gidsen van IVN en MB
vd Hoek/Enserink
Hendriks
Heemskerk/Janmaat
vd Hoek/Swart
Smits/Heemskerk/Swart/den Boer
Berendse/Kloen/Feenstra
MB&Heemskerk/Threels/Blom/Swart
vd Meer/Kloen/Verbeek
Swart/Hendriks

50
10
30
30
20
30
30
20
20
10
200
40
40

Presentaties
16-3-2021
13-10-2021
3-11-2021

KNNV/Vogelwerkgr. Wag.
Duurzaamheidscafe V'daal
Ouderen in V'daal-West

Online lezing: vogel monitoring in BH
Pitch MB op info markt van Samen Duurzaam V'daal
Toelichting op BH en werk van SMB voor WijsmetjeWijk

vdPlas
vdHoek/Marsman/Niemans
Janmaat

180
25
50

MB
MB; komt waarschijnlijk nog
MB
MB

BH: Libellen monitoring NEM-telroute
BH: Mossen vlakdekkend monitoring; check of dit nog komt?
BH: Dagvlinders monitoring NEM-telroute
BH: Kwaliteitsmonitoring oppervlakte water

vdHoek
Enserink/Reekers/Bosch
Zuid: vd Plas/dKoning/Simons/Minke
Noord: vdMeer/Wijma/Nagtegaal/Kamphuis
Koomen/Sival/Luijckx/Grashof/Robat/Slootweg
Koomen/Kloen/Jansonius/vdZee/Simons
vDijk/Pelicaan/Giller/Beringen/Lotterman
v Raamsdonk/Heytink/Hoorn
Bijlsma (KNNV-BLWG)
Kok/Wallis de Vries (Vlinderst.)
vdHoek

1
3
8

MB; moeilijke tracering PQ buizen
MB

BH: IJskwaliteit foto's - kwel indicatie monitoring
BH: WB-Oost; monitoring broedende weidevogels
BH: VWG-Wag & IVN-Ede;
BMP-A Sovon broedvogelmonitoring
BH: PQ's Planten monitoring
BH: SNL-soortkartering Flora

Beheersactiviteiten/Vrijwilligers veldwerk
21-7-2021 Coop BH
21-8-2021 MB
30-8-2021 MB
6-11-2021 MB/Gem Veenendaal

Jacobskruiskruid verwijdering aantal percelen CBH
BH: boompjestrekdag - zaailingen wilg/populier/berk
BH: boompjestrekavond - zaailingen wilg/populier/berk
GG-Zuid: A Rocha; snoeiwerkzaamheden houtopslag

2 vrijwilligerteams/Enserink/Heemskerk
Kroon/de Koning
Kroon/de Koning
Kroon

10
30
40
20

Andere
apr-mei
apr-mei
21-4-2021
11-5-2021
23-6-2021
7-7-2021
25-9-2021
4-10-2021

Weekend bezoekers BH
MB & Coop BH
AERES-MBO-Ede
Van Hall Larenstein
Leden en Bestuur MB
Wijand Slurink
Leden en Bestuur MB
Werkgroep Land van Peelen

Gastheerschap MB bij knooppunt 13; ledenwerving
Interviews en filmopnamen - project: the commons
Publieksenquete (2 x veldwerk en 2x vergadering).
Onderzoek en Presentatie Ecologische Verbindingszones
Digitale ALV: Vereniging MB
Opties voor het maken van video
BH: Officiele opening en feest (veld /boerderij BH)
Presentatie plan van aanpak MB en voorbeeld voor LvP.

Swart/Enserink/Beunen/
Bogers/v. Tuyll
Hendriks/Heemskerk
Heemskerk/Janmaat/Hendriks
Bestuur MB
Heemskerk
MB Bestuur: Heemskerk/Threels/SBB
Janmaat/Hendriks/Heemskerk

3
2
100
5

Media
21-1-2021
27-1-2021
1-2-2021
1-2-2021
16-2-2021
1-3-2021
1-3-2021
3-4-2021
4-4-2021
7-4-2021
21-4-2021
27-4-2021
2-5-2021
6-5-2021
11-5-2021
12-5-2021
23-5-2021
17-6-2021
27-6-2021
1-7-2021
1-7-2021
1-8-2021
8-8-2021
1-9-2021
1-9-2021
19-9-2021
20-9-2021
26-9-2021
26-9-2021
3-10-2021
17-10-2021
apr-nov 2021
begin nov '21

Gelderlander
Gelderlander
Pennevluchten 2021 nr.2 - p.49
Staatsbosbeheer
Gelderlander
Urtica 2021 nr.1 - p. 9-10
Urtica 2021 nr.1 - p. 32
Gelderlander
Gelderlander
Gelderlander
waarneming Steltkluut
Mooi Wageningen
Gelderlander
waarneming Vos
Gelderlander
Gelderlander
waarneming Bever
Gelderlander
Gelderlander
Gelderlander
IVN Natuureducatie
Gelderlander
Gelderlander
Urtica 2021 nr.3 - p. 15-16
http://www.nieuweveluwe.nl/
Gelderlander
Stad Wageningen
Stad Wageningen
XON.nu Nieuws Ede
Gelderlander
Gelderlander
Commonsproject/circulaire economie
diverse media

Droogte problemen
Arnold Winkel
Herstel Utrechtse Hooilanden
Suzanne Huibers
Kijk mee met onze BMP - Binnenveldse Hooilanden
Linus van der Plas
Utrechtse Hooilanden
https://www.gelderlander.nl/wageningen/winter-zet-de-saaie-vogelwinter-op-zn-kop~a44cbacdc/
Henk Kloen
Paddestoelen van de Veenkampen
Eric Minke
Nachtvlinderwerkgroep, Jaarverslag 2020 - Groene Grens
Maurice Franssen & Ineke Ammerlaan
Kunstwerk van oude veeneiken in de natuur
Arnold Winkel
Kijk hoe de hazen lopen
Jan Freerk Kloen
Verbreding-rondweg-oost-in-veenendaal-voor-onbepaalde-tijd-vertraagd
Jiske van der Velden
https://wageningen.waarneming.nl/soort/view/332?from=2021-04-21&to=2021-04-21
Velen
Stikstofneerlsag in het Binnenveld
Binnenveld op stelten
Jan Freerk Kloen
https://waarneming.nl/observation/212971667/
Wilson Westdijk
Wageningen wil extra huizen bouwen
Arnold Winkel
Extra huizen voor Veenendaal
Arnold Winkel
https://waarneming.nl/observation/214720031/
Reindert Nijland
Windmolens bij de Groene Grens
Jaap Rademaker
Kleurrijk beestje
Jan Freerk Kloen
Boer helpt jonge grutto's
Maja Stavleu
Film over Binnenveld
Jannah Boerakker
Wageningse Landschappen
Arnold Winkel
Bloemrijke Binnenveldse Hooilanden
Henk Kloen
Publieksdag BH: komt het met eigen ogen zien!
Willem Heemskerk
BH: met een beetje hulp herstelt natuur zich snel.
Ria Dubbeldam
Publieksdag aankondiging
Arnold Winkel
Aankondiging publieksdag
Verslag open dag Binnenveldse Hooilanden
https://youtu.be/qTo9iQF5_OE
Melkviooltje in het Binnenveld
Henk Kloen
Libellen in het Binnenveld
Jan Freerk Kloen
Film over BH (https://vimeo.com/544311567)
Jack Bogers & Pauline van Tuyll
Vogelgriep aangetroffen in de Groene Grens

Monitoring
feb 2021
MB
mrt-jul 2021 MB
feb-jun 2021 MB
jul 2021
jul-2021
jul-aug 2021
najaar 2021
apr-okt 2021
aug 2021
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