
U kent ongetwijfeld het Binnenveld,  
het groene weidegebied tussen Veenendaal, Ede, Wageningen en Rhenen. 
Sinds kort vinden hier grote veranderingen plaats. Een deel van het 
Binnenveld gaat weer 100 jaar terug in de tijd: hier is ruimte voor de  
oude bloemrijke hooilanden. Ook is het oude veenriviertje de Kromme 
Eem hersteld. Bij veel natuurbeschermers gaat dan het hart wat sneller 
kloppen, want dit biedt kans op bijzondere natuur. Om deze reden is  
Mooi Binnenveld opgericht. Want wat is er mooier dan in je eigen 
omgeving bijdragen aan de ontwikkeling en het beheer van bijzonder 
natuurgebieden met veel zeldzame soorten? 

Mooi Binnenveld 
           Uw eigen lokale  
     natuurorganisatie



Wat doet  
Mooi Binnenveld? 
De organisatie richt zich op de 
aankoop en het beheer van nieuwe 
natuur. De aanleiding was de 
ontwikkeling van de Binnenveldse 
Hooilanden: een nieuw natuurgebied 
van 280 hectare. Mooi Binnenveld 
heeft hier 50 hectare van aangekocht.
Door middel van een succesvolle 
crowdfundingsactie hebben we 
voldoende middelen vergaard om de 
aankoop te realiseren. Vanaf 2020 zijn 
we dan ook eigenaar en beheerder van 
een deel van het hart van het 
Binnenveld. Het beheer doen we in 
samenwerking met onze deskundige 
buren: Staatsbosbeheer en de 
Coöperatie Binnenveldse Hooilanden.
Ondertussen zijn we ook al beheerder 
van de Groene Grens, een nieuw 
natuurgebied van 40 hectare aan de 
oostzijde van Veenendaal. Hier 
kunnen we zien dat de hooilanden 
zich goed ontwikkelen: er zijn 
inmiddels al negen soorten 
orchideeën aangetroffen. 

Vereniging 
Mooi Binnenveld is gestart als 
stichting maar het bestuur kreeg al 
snel het gevoel dat het belangrijk is 
alle ‘crowdfunders’ en andere groene 
betrokkenen uit de omgeving een 
grotere stem te geven in de 
organisatie. Daarom is er naast de 
stichting een vereniging opgericht, 
waarvan de Algemene Leden

    Mooi 
Binnenveld 
wil een belangrijke 
       bijdrage aan de 

biodiversiteit  
    in Nederland   
  leveren

vergadering het beleid vaststelt voor 
vereniging en stichting. 
We nodigen u van harte uit om lid te 
worden van de Vereniging Mooi 
Binnenveld. Dat biedt u de mogelijk 
om mee te praten over natuur in het 
Binnenveld en tevens steunt u het 
werk van de organisatie. U kunt de 
organisatie en het beheer ook steunen 
met vrijwilligerswerk in het veld.  
Dat kan in de zomer (monitoring) en 
in de winter (snoeien). In de zomer is 
er ook gelegen heid aan te sluiten bij 
excursies in de Binnenveldse 
Hooilanden en de Groene Grens.  
In voor en najaar gaan we met 
schoolgroepen het veld in voor een 
educatief programma. Vier keer per 
jaar ontvangt u onze digitale 
nieuwsbrief. 

Kosten
De kosten van het lidmaatschap zijn 
25 euro per jaar. De vereniging werkt 
er aan om binnenkort de ANBIstatus 
te verkrijgen. 

Hoe lid worden? 
U kunt lid worden door het formulier 
op de website mooibinnenveld.nl in te 
vullen. Of door een mail te sturen 
naar info@mooibinnenveld.nl. 
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