
    Steun het 
realiseren van de
      Binnenveldse
                Hooilanden

Stichting Mooi Binnenveld vraagt
u mee te werken aan nieuwe natuur

Er staat iets moois te gebeuren Uitgestrekte
blauwgraslanden, levend trilveen en bloemrijke weiden.

                  Met orchideën, otters, fladderende vlinders, roerdompen,
               kemphanen en nog veel meer. Ofwel: 
ruim 280 hectare prachtige natuur op een unieke locatie in
      Nederland: tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Veluwemassief. 
  Recreanten kunnen er wandelen, fietsen en picknicken. 

                      Voor natuurliefhebbers is het een oase. 
Ziehier het ambitieuze plan voor de Binnenveldse Hooilanden, 

               geïnspireerd op de bijzondere natuur
                die er eens was en weer moet gaan komen.Fo
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Het is 2021. Je fietst of wandelt door 
de Binnenveldse Hooilanden en geniet 
van de rijk bloeiende graslanden. In de 
weiden grazen runderen. Hoog in de 
lucht klinkt het vrolijke gezang van de 
veldleeuwerik, op een paaltje zit een 
grutto. Je passeert de Kromme Eem, 
de beek die in het verleden is 
gedempt. Vanuit het moeras hoor je 
het geheimzinnige hoempen van de 
roerdomp.

Het gebied is inmiddels nationaal maar 

ook internationaal bekend, vooral 

vanwege zijn blauwgraslanden, 

dotterbloemhooilanden en trilvenen. Die 

bekendheid is terecht: de Binnenveldse

Hooilanden zijn een paradijs voor 

planten, dieren en mensen, beheerd 

door natuurbeheerders, vrijwilligers en 

boeren.

        De toekomst van de 
  Binnenveldse hooilanden is 
               bijzondere natuur

Nieuwe inrichting  Provincie 

Gelderland, Staatsbosbeheer, de 

agrarische Coöperatie Binnenveldse 

Hooilanden en Stichting Mooi 

Binnenveld willen deze situatie zo snel 

mogelijk realiseren. Daarvoor worden in 

de komende jaren inrichtings werkzaam

heden uitgevoerd, zoals het dempen van 

sloten en afgraven van een dunne 

bovenlaag. 

Topnatuur  Blauwgrasland, 

dotterbloemhooiland en trilveen zullen 

de natuurtoppers in het Binnenveldse 

Hooilanden zijn. Deze typen natuur zijn 

grotendeels uit Nederland verdwenen

door de intensivering van de landbouw.

In het Binnenveld kunnen schrale 

hooilanden weer te herstellen dan ook 

een belangrijke bijdrage aan de 

soortenrijkdom van Nederland leveren.

Blauwgrasland is al te vinden in het 

Binnenveld, in de Bennekomse Meent. 

In de zomer kun je het blauwgrasland 

vooral herkennen aan de paarse bloemen 

van de Spaanse ruiter. 

Beleefbare cultuurhistorie  
Op diverse manieren wordt de cultuur

historie beleefbaar gemaakt. Het 

opvallendst is het gedeeltelijke herstel van 

de voormalige meanderende beek 

Kromme Eem. Om de toegang tot het 

gebied te verbeteren en de verkeers

veiligheid te vergroten komen er vrij

liggende wandelen fietspaden. Wandel

routes die uitnodigen om te struinen 

volgen kades en onderhoudspaden.  •



De stichting Mooi Binnenveld wil ongeveer 50 hectare van de Binnenveldse 
Hooilanden aankopen en beheren. De stichting is een groen burgerinitiatief uit de 
regio en wordt gedragen door alle groene organisaties uit Ede, Bennekom, 
Veenendaal, Rhenen en Wageningen. Ons initiatief laat zien dat ook lokale 
organisaties een toegevoegde waarde kunnen bieden aan het huidige 
natuurbeheer, dat nu veelal door grote landelijke of provinciale organisaties wordt 
gedaan. Extra lokale betrokkenheid bij natuur draagt bij aan het totale draagvlak 
voor natuur.

Mooi Binnenveld 
   wil die natuur beheren

en een belangrijke 

   bijdrage aan de 

biodiversiteit in
      Nederland leveren

Na aankoop zal Mooi Binnenveld de 

grond ook gaan beheren. Dat doen we 

natuurlijk in goede samenwerking met 

onze medebeheerders Staatsbosbeheer 

en de agrarische Coöperatie 

Binnenveldse Hooilanden. • 

Grond kopen en beheren
In de periode die nodig is voor de nieuwe 

inrichting van het gebied werkt de 

Stichting Mooi Binnenveld aan 

fondsenwerving en crowdfunding om de 

grondaankoop te financieren. Samen met 

bedrijven, fondsen, overheden, inwoners 

van Wageningen, Bennekom, Ede, 

Veenendaal en Rhenen en hopelijk met u 

brengen we het benodigde geld bij elkaar. 

Het animo is tot op heden groot. De 

eerste hectares zijn al gegarandeerd.



Uw steun   U kunt ons helpen de aankoop mogelijk te maken. Voor dit 

doel hebben we 400.000 euro nodig. Het exacte bedrag is afhankelijk van het 

aantal hectaren dat wordt aangekocht en de vraagprijs per hectare.  

Ondersteuning is mogelijk door inschrijving op certificaten. Deze worden nader 

toegelicht op bijgevoegd inlegvel en tevens op onze website.
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Breed gedragen initiatief  De Stichting Mooi 
Binnenveld is in oktober 2016 opgericht. Het bestuur wordt 
bijgestaan door een Comité van Aanbeveling met: Harry 
Otten (oprichter van Meteo Consult), Ruben Smit (fotograaf 
en filmmaker), Hans Dorrestijn (cabaretier) en Louise Vet 
(directeur NIOO).

Naast het bestuur en het Comite van Aanbeveling zijn 

een werkgroep crowdfunding, werkgroep beheer en een 

wetenschappelijke adviescommissie actief. 

Als de ambities van Mooi Binnenveld slagen is dit het grootste 

groene burgerinitiatief in Nederland. Voor dit initiatief is in 

november 2016 de tweejaarlijkse natuurprijs de Gelderse 

Pauwenveer van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen.

De productie van deze brochure is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de 
provincie Gelderland in het kader van het programma Burgerbetrokkenheid bij groen.
Stichting Mooi Binnenveld  •  www.mooibinnenveld.nl  •   info@mooibinnenveld.nl


