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1. Bestuur  

 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond per 1 april 2022 uit Joost Reijnen (voorzitter), Hans Brons (vicevoorzitter), 
Marjan Boone (secretaris), Adriana Hulsmann (penningmeester), en Raoul Beunen. In maart 
2022 heeft Nico de Koning het bestuur verlaten. Vanwege het lidmaatschap van de 
gemeenteraad van Wageningen heeft in april 2022 Hans Brons het bestuur verlaten. 
 
Het bestuur vergaderde sinds juni 2021 negen keer. Van alle bestuursvergaderingen zijn notulen 
gemaakt. Van deze negen vergaderingen is vier keer fysiek vergaderd. De overige vergaderingen 
hebben vanwege de beperkingen rond COVID-19 digitaal plaatsgevonden.  
 

Ondersteuning  
Het bestuur kreeg weer ondersteuning van leden. Speciaal wil het bestuur bedanken Hettie van 
Nes (signalering en advies), Jan Kuijkhoven en Luc de Kort (kascommissie), Hugo Hoofwijk 
(Groenberaad), Patrick Jansen (Twitter en advies), Francisca Sival en Henk Kloen (boek 
Landschappen van Wageningen) en Karin Krijgsveld en Herman Agricola (algemene 
ondersteuning). Ondersteuning is belangrijk. Het kost veel tijd om invloed uit te oefenen in de 
planfase en in de fases van besluitvorming (inspraak) en bezwaar. Dat kan het bestuur niet 
alleen. Leden die mee willen helpen op dossiers worden node gemist. 
  
Regelmatig krijgt het bestuur van leden (en soms ook niet leden) meldingen en tips over nieuwe 
projecten of zaken die naar hun idee niet goed gaan. Het bestuur is uiteraard blij met deze extra 
ogen die het bestuur helpen om op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt. Tegelijkertijd 
heeft het bestuur maar beperkt tijd om alle zaken op te pakken. Het bestuur kan dus altijd 
mensen gebruiken die daarbij willen helpen en die bereid zijn om zich ten aanzien van specifieke 
ontwikkelingen of onderwerpen voor de vereniging in te zetten.  
 

Rooster van Aftreden  
 

Naam Functie Benoemd per Termijn tot Uiterlijke termijn   
Joost Reijnen Voorzitter Juni 2020 Juni 2022 Juni 2026 Herkiesbaar 
Hans Brons Vice voorzitter April 2005 Juli 2022  Niet herkiesbaar 
Marjan Boone Secretaris December 2018 December 2022 December 2024  
Adriana Hulsmann Penningmeester November 2019 November 2023 November 2025  
Raoul Beunen Lid Oktober 2017 Oktober 2021 Oktober 2023 Herkiesbaar 
Nico de Koning Lid December 2018 Maart 2022  Niet herkiesbaar 

 
 
Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode van twee jaar. Aftredende 
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar met dien verstande dat geen bestuurslid voor een 
langere aaneengesloten termijn dan zes jaren in functie kan blijven. Van die termijn kan, 
vanwege de benodigde expertise en/of ervaring, worden afgeweken na een gemotiveerd 
voorstel van het bestuur aan de algemene vergadering. Het bestuur stelt voor om Joost Reijnen 
en Raoul Beunen te herbenoemen. Er heeft zich een kandidaat-bestuurslid aangemeld te weten 
Herman Agricola. Het bestuur stelt de ALV voor dit kandidaat-bestuurslid te benoemen. 
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2. Vereniging 

 

Activiteiten en natuurwerkdagen 
In 2021 vonden er geen activiteiten voor de leden plaats omdat er in het grootste deel van het 

jaar nog steeds sprake was van 
COVID-19 gerelateerde 
maatregelen. Het was wel 
mogelijk om een natuurwerkdag 
te organiseren. Op 6 november 
2021 nam een groep vrijwilligers 
deel aan de opschoonactie op de 
Wageningse Eng. Deze 
natuurwerkdag is gezamenlijk 
door Landschapsbeheer Zuidwest 
Veluwe en Mooi Wageningen 
georganiseerd in het kader van 
de landelijke Natuurwerkdag. 

 
In 2020 werkten we samen in het Groenberaad, waarin Mooi Wageningen, KNNV afdeling 
Wageningen e.o., Wagenings Milieu Overleg, Bomenstichting Wageningen en de gemeente 
Wageningen het gemeentelijk groenbeleid bespreken. Met Stichting Milieuwerkgroepen Ede 
hebben we enkele juridische procedures gevoerd, waaronder die tegen de Edese Smeerpijp. 
Verder werkten we samen met Vijf Dorpen in ’t Groen, Stichting Mooi Binnenveld en de coalitie 
Wageningen Goed op Weg. Mooi Wageningen nam ook deel aan een door de gemeente 
georganiseerde bijeenkomst over het in te stellen landschapsfonds. 

 
Landschapsboek  

De Landschappen van Wageningen 

Het eerste exemplaar van ‘De Landschappen van 
Wageningen’, een initiatief van Vereniging Mooi 
Wageningen, werd begin juli aangeboden aan de 
burgemeester van Wageningen, Floor Vermeulen. 
Het boek is verschenen bij Uitgeverij Blauwdruk. 
De verkoop van het boek verloopt naar wens. 
 
Het boek vertelt het verhaal van de vijf 
Wageningse landschappen: de Stuwwal, de Eng, 
de Uiterwaarden, de Nude en het Binnenveld. Die 
landschappen zijn in de loop der jaren flink 
veranderd onder invloed van de groei van de stad, 
de intensivering en schaalvergroting in de 
landbouw en de natuurontwikkeling. Met dit boek 
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wil de vereniging bewoners en bezoekers van 
Wageningen informeren over deze 
landschappen, maar ook aansporen om deze 
verder te verkennen. 
 
De teksten in het boek ‘De Landschappen van 
Wageningen’ zijn geschreven door Wim 
Huijser, op basis van door vrijwilligers van de 
Vereniging Mooi Wageningen verzamelde 
informatie. Leden van de Cameraclub 
Wageningen leverden een bijdrage in de 
fotografie. Het voorwoord is geschreven door 
Geert van Rumund, oud-burgemeester van 
Wageningen. De gemeente Wageningen, 
Vereniging Mooi Wageningen en Wing 
droegen financieel bij aan de totstandkoming 
van het boek. 
 
 
 

 

Ontwikkeling ledenbestand  
Op 1 januari telde de vereniging 308 leden. Op 31 december waren dat er 309. Er waren 18 
leden die zich inschreven en 17 leden werden uitgeschreven. Van die laatsten waren er zes die 
hebben opgezegd of  waren overleden. Bij elf leden was het niet mogelijk om, na herhaalde 
verzoeken, contributies te innen of contact te krijgen. Helaas was het vanwege Covid-19 niet 
mogelijk om activiteiten te organiseren of deel te nemen aan markten gericht op het werven van 
leden. Hierdoor is het beoogde doel van een groei naar 350 leden eind 2021 niet gerealiseerd. 
Het bestuur heeft het voornemen om, nu er geen beperkende maatregelen meer zijn, een 
bescheiden groei van het ledenbestand te realiseren. 
 
Nieuwe leden kregen een welkomstmail. 
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Communicatie 
Mooi Wageningen maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen waaronder social 
media als Facebook en Twitter. Daarnaast produceert Mooi Wageningen regelmatig een 
nieuwsbrief en heeft de vereniging een eigen website.  
 
In de rapportageperiode van maart 2021-maart 2022 verschenen op de website ongeveer 20 
berichten. Veel berichten postten we ook op de Facebookpagina en op Twitter. Het Twitter-
account (@MooiWageningen) groeide in 2021 van 1500 naar bijna 1600 volgers. Op Facebook 
(@MooiWageningen) hebben we 955 volgers. We informeerden leden en andere 
belangstellenden via de nieuwsbrieven. Dit jaar verschenen er 8 nieuwsbrieven. Wanneer het 
bestuur weer op volledige sterkte is streven we naar minimaal 12 nieuwsbrieven per jaar.  
 
Er was op social media veel interesse voor onze analyse van het stemgedrag van de 
gemeentelijke politieke partijen in de afgelopen vier jaar. Hier werden onderwerpen en 
standpunten weergegeven op een aantal voor Mooi Wageningen belangrijke onderwerpen: 
zonneparken in Wageningen, windmolens, natuurherstel en biodiversiteit en verstedelijking en 
bevolkingsgroei. Dit jaar zijn er geen markten en andere evenementen georganiseerd waar een 
informatiekraam van Mooi Wageningen mogelijk was.  

3. Natuur- en landschapsbescherming  
Slibstort Maneswaard 
K3Delta wil, in opdracht van eigenaar Staatsbosbeheer, over een periode van 10 jaar ongeveer 1 
miljoen kuub baggerspecie storten in de voormalige ontzandingsput in de Maneswaard. De 
gedachte is dat met het verontdiepen van de plas de ecologische waarde zal toenemen. 
Gelijktijdig zullen de aangrenzende gronden ten westen van de plas grotendeels worden 
omgevormd naar natuur. Voor de stort volstaat volgens K3Delta alleen een melding bij 
Rijkswaterstaat. Voor de herinrichting is een omgevingsvergunning noodzakelijk en de 
stikstofdepositie van de stortactiviteiten wordt gecompenseerd door de agrarische gronden uit 
bedrijf te nemen. Mooi Wageningen is er echter niet van overtuigd dat de stikstofdepositie niet 
toeneemt en heeft hierover een zienswijze ingediend.  
 

Uitbreiding recreantenhaven Wageningen 
VADA wil de recreantenhaven graag uitbreiden. Hiervoor is een omgevingstafel gestart, waarin 
diverse betrokken overheden en direct belanghebbenden, waaronder Staatsbosbeheer en Mooi 
Wageningen, kunnen deelnemen. In het afgelopen jaar zijn hiervoor twee digitale bijeenkomsten 
geweest. Mooi Wageningen heeft aangegeven dat uitbreiding alleen kan, wanneer dit niet leidt 
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tot een vergroting van het bouwoppervlak van de roeibotenloods en de kantine. En aantasting 
van de natuurwaarden, grenzend aan de Grebbedijk, waaronder het roekenbosje vinden we niet 
acceptabel. Bovendien is verplaatsen van de gebouwen alleen mogelijk als dit leidt tot 
verbetering van de ecologische verbindingszone langs de rivier. Vervolgens heeft VADA twee 
varianten ontwikkeld. De variant waarin de meeste aantasting van natuurwaarden plaatsvindt is 
voor Mooi Wageningen onacceptabel. De andere variant zou met de nodige aanpassingen, 
waarbij het parkeren verder van de jachthaven af zal plaatsvinden, misschien acceptabel kunnen 
zijn. Mooi Wageningen zal de verdere ontwikkelingen dan ook zeer kritisch volgen. 
 

Recreatiedruk: Gelders Arcadië bedreigd 
Op initiatief van Vijf dorpen in ’t Groen hebben Mooi Wageningen, KNNV Wageningen en Behoud 
Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom een open brief geschreven aan terrein-
beherende organisaties, de gemeenten Renkum en Wageningen, en de provincie. Daarin hebben 
we gewezen op verstorende activiteiten in de natuur op de zuidelijke Veluwezoom. Het gaat met 
name om mountainbikers die zich buiten het voor hen bestemde parcours begeven, honden die 
onaangelijnd loslopen waar dat niet is toegestaan en wandelaars die buiten de paden de 
rustgebieden van wild ingaan. Daardoor laat het wild zich verjagen en worden reptielen, 
amfibieën en zeldzame insecten 
platgereden. Het gebied is 
grotendeels Natura 2000 en een 
van de mooiste gebieden van 
Nederland met zeer grote 
rijkdom aan planten en dieren . In 
de brief hebben we opgeroepen 
om handhavend op te treden en 
we hebben de provincie 
Gelderland verzocht om hier 
tijdelijk extra geld voor ter 
beschikking te stellen uit het 
coronanoodfonds. De open brief 
trok veel journalistieke aandacht 
en leidde tot veel discussie. 
Concrete resultaten zijn helaas 
nog niet geboekt. 
 

Nieuwbouw in het Renkums beekdal 
Een postzegelbestemmingsplan dat de bouw van een privéwoning midden in het dal van de 
Renkumse beek op grondgebied van Renkum mogelijk had moeten maken, is in mei 2021 door 
de gemeenteraad van Renkum verworpen. Dit is mede gebeurd naar aanleiding van de 
zienswijze en inspraak van Vijf Dorpen in het Groen samen met Mooi Wageningen. Bouwen 
midden in dit natuurgebied (Natura 2000), waarvoor eerder vele miljoenen zijn uitgegeven om 
de natuur te herstellen en een ecologische verbinding tussen de Veluwe en de uiterwaarden te 
realiseren, was dan ook een slecht idee. 
 

Ruimtelijke ontwikkeling Born-Oost 
Mooi Wageningen diende een zienswijze in naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan 
Born-Oost. Daarin wezen we op de toenemende stikstofdepositie op de Natura 2000-habitats 
Veluwe en Rijntakken. Dit omdat de voorgestelde externe saldering van de stikstofdepositie met 
twee veehouderijen niet conform de regels plaatsvindt. De veehouderijen zijn immers niet meer 
in bedrijf. Verder vindt Mooi Wageningen dat de noodzaak van 80.000 m2 aan nieuwe 
kennisintensieve bedrijvigheid onvoldoende is onderbouwd, gezien het directe aanbod van 5,9 
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hectare en de grote leegstand op het Business & Science Park Wageningen. Tenslotte is het 
ongewenst om in de groene zone, die deel uitmaakt van de ecologische verbindingszone tussen 
Veluwe en Binnenveld, bijgebouwen te plaatsen. In het ontwikkelproces heeft Mooi Wageningen 
nauw samengewerkt met Bomenstichting Wageningen en het Wagenings Milieu Overleg. 

 

 
Ruimtelijke ontwikkeling Bornsesteeg 
Woningcorporatie Idealis is van plan om tussen de Bornsesteeg en de Blauwe Bergen twee 
nieuwe woonlocaties voor studenten te realiseren. De voorgenomen bouw heeft naar mening 
van Mooi Wageningen een te groot negatief effect op de toch al smalle ecologische 
verbindingszone ter plekke. Mooi Wageningen heeft het college van B en W geadviseerd om het 
voorgenomen concept-ontwikkelkader voorlopig nog niet vast te stellen en een voorstel uit te 
werken waarin een bredere verbindingszone wordt gegarandeerd. Ook hier hebben we tijdens 
het ontwikkelproces samengewerkt met Bomenstichting Wageningen en het Wagenings Milieu 
Overleg. 
 

Zonneparken in Wageningen 

In het afgelopen jaar heeft Mooi Wageningen veel aandacht besteed aan de voorgenomen 
ontwikkelingen van zonneparken, door inbreng te leveren bij omgevingstafels en door 
zienswijzen in te dienen. Inmiddels is aan de Haarweg het eerste zonnepark (6,1 ha) van 
Wageningen gerealiseerd, nadat het beroep van Mooi Wageningen bij de Raad van State was 
verworpen.  
 
Het zonnepark aan de Wageningse Afweg (4,5 ha) is nog niet vergund (omgevingsvergunning), 
doordat Mooi Wageningen een zienswijze tegen het ontwerp-omgevingsplan heeft ingesteld. 
Want op het naastgelegen bedrijventerrein zijn nog steeds geen zonnepanelen op de daken 
geplaatst en er is nog onduidelijkheid over de versterking van de biodiversiteit en de 
mogelijkheden van (financiële) participatie door inwoners van Wageningen. 
 
Bij het kleine zonnepark (1,5 ha) aan de Keijenbergseweg 9 is Mooi Wageningen nauw 
betrokken, waarbij Mooi Wageningen zich inzet om de helft van het terrein in te richten voor 



 
 

9 
 

natuur. Via een postcoderoos-regeling zijn ook diverse omwonenden bij de planvorming 
betrokken. 
 
Voor de ontwikkeling van een zonnepark (6,6 hectare op grond van de gemeente) langs de 
Slagsteeg en het Kanaal hebben vijf ondernemers van het BSPW-terrein zich verenigd in een BV. 
Deze BV heeft de ambitie om 25% van het elektriciteitsverbruik op eigen terrein op te wekken 
en 75% via het aan te leggen zonnepark. Mooi Wageningen wil dat de BV eerst serieus probeert 
om het elektriciteitsverbruik van de bedrijven te reduceren en de opwekcapaciteit op het eigen 
bedrijventerrein te vergroten. Ook de inpassing in het waardevolle open landschap en de 
compensatiemaatregelen laten te wensen over. Mooi Wageningen werkt hier nauw samen met 
de bewonersvereniging Noordwest. 
 

Solarvation Energy B.V. wil een zonnepark met een totaal oppervlak van 20 ha realiseren rond 
de locatie Ossekampen op het terrein van de WUR. Hiervoor zijn voorlopig twee zoeklocaties in 
beeld. Begin 2022 heeft een eerste omgevingstafel plaatsgevonden. Mooi Wageningen heeft 
aangegeven dat de zoeklocatie tussen Veensteeg en Slagsteeg onacceptabel is. De andere 
zoeklocatie ten zuiden van de Ossekampen komt voor Mooi Wageningen alleen in beeld als de 
WUR eerst alle mogelijkheden benut om zonnepanelen te plaatsen op de daken en boven 
parkeerplaatsen op de Campus. 
 
Aan de rand van Wageningen, op grondgebied van Rhenen, willen Energie Coöperatie Rhenen en 
Solarfields BV een zonnepark van bijna 30 ha realiseren ten westen van de Afweg en ten zuiden 
van de N225. Dit park moet vervolgens op het onderstation op de Nude in Wageningen worden 
aangesloten. Samen met Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen volgt Mooi Wageningen deze 
ontwikkeling kritisch, waarbij zowel de grootte van het park als compensatie voor landschap en 
natuurontwikkeling (realiseren van duurzame verbindingszones tussen Binnenveld en 
uiterwaarden) belangrijk zijn. 
 

Wageningse windvisie 
Eind 2021 heeft de gemeenteraad ‘de Wageningse Windvisie’ vastgesteld. Mooi Wageningen 
heeft de gemeenteraad onder andere geadviseerd om de minimale afstand tot woningen van 400 
meter uit te breiden tot een minimale afstand van 4 x tiphoogte (in de praktijk betekent dit 
ongeveer 1 km). Helaas is dit advies niet overgenomen. Wel is het advies gehonoreerd om naast 
een bijdrage in het gebiedsfonds ook een bijdrage te leveren aan het landschapsfonds van € 0,50 
per opgewekte MWh. In de diverse discussies over de Regionale Energie Strategie Food-Valley 
heeft Mooi Wageningen altijd aangegeven dat er in Wageningen geen geschikte locaties voor 
windturbines zijn, gezien de kleine omvang van het buitengebied en de hoge natuurwaarden 
ervan. Locaties langs de snelwegen A12 en A30 zijn geschikter voor windturbines. 
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Dassenbos 
In januari 2021 kapte de WUR 14 bomen op de ringwal van het Dassenbos ,voor de aanleg van 
een fietspad van het nieuwe onderwijsgebouw Aurora naar de Dijkgraaf. Dit is gedaan zonder 
vergunning of aankondiging. Ook de ringwal zelf werd hierbij beschadigd. Het Dassenbos is 
bijzonder vanwege zijn ouderdom, zijn autochtone begroeiing en het gave historische 
rabattenstelsel. Mooi Wageningen heeft op basis van de Omgevingsvergunning Gelderland 

geconcludeerd dat met name de 
bosgroeiplaats waar de gekapte 
bomen deel van uitmaakten van 
groot belang is. Mooi Wageningen 
heeft onderzoek uit 1983 bij de 
provincie ingebracht. De WUR heeft 
gepoogd met een nieuw 
bodemonderzoek aan te tonen dat 
de bosbodem op de ringwal van het 
Dassenbos minder dan 100 jaar 
oud is,. om daarmee ontheffing 
voor de herplant elders van de 
gevelde bomen te krijgen. Voor 
zover Mooi Wageningen heeft 
kunnen nagaan heeft de provincie 
mede door de inbreng van Mooi 

Wageningen nog steeds geen besluit genomen.  
 

ENKA smeerpijp lozing 
Mooi Wageningen en Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) blijven strijden tegen de 
ongezuiverde lozing van de Enka-vervuiling op de Nederrijn en het verspillen van grondwater. 
Op 28 mei 2021 diende het beroep bij de rechtbank in Arnhem. De zaak trekt inmiddels 
landelijke aandacht. In Trouw verscheen op 29 mei 2021 een paginagroot artikel over de zaak en 
de zitting. Ook publiceerde de Gelderlander in 2021 op de voorpagina en maakte zij een podcast 
over de zaak. Op 1 augustus 2021 zoomde de krant in op de volkstuinen die te maken hebben 
met het vervuilde grondwater. Opvallend in dit verband is de recente noodkreet van 
drinkwaterbedrijf Vitens (2022) over het dreigende tekort aan drinkwater in onze regio. Dit 
terwijl voor de verdunning van de ENKA-vervuiling kostbaar drinkwater gebruikt gaat worden. 
Door te verdunnen in plaats van te zuiveren wordt het mogelijk om een deel van de 
verontreiniging op de Rijn te lozen. Mooi Wageningen heeft beargumenteerd dat 
kosteneffectieve zuivering voor overige verontreiniging mogelijk en dus verplicht is. Op 7 juni 
aanstaande is hierover de zitting gepland bij de Raad van State. 
 

Stikstof 
Ook op het stikstofdossier is Mooi Wageningen actief. Ondanks alle problemen geeft de provincie 
Gelderland nog steeds vergunningen af voor de uitbreiding van veehouderijbedrijven. Dit 
gebeurt regelmatig op basis van berekeningen die uitgaan van verkeerde aannames over de 
uitstoot van ammoniak. Diverse rechtbanken hebben al geoordeeld dat dit in strijd is met de Wet 
natuurbescherming. Daarom dienen we af en toe ook een zienswijze in en zijn we ook in beroep 
gegaan tegen een voorgenomen uitbreiding met mogelijk flinke gevolgen voor de 
stikstofdepositie op de Veluwe en het Binnenveld.  
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Bij de provincie Utrecht, die verantwoordelijk is voor de bescherming van het Natura 2000-
gebied het Binnenveld, hebben we gepleit voor betere bescherming. Het formele 
handhavingsverzoek hiertoe is afgewezen omdat de provincie vindt dat ze niet kan handhaven 
op het zelf in gebreke blijven van de actieve beschermingsplicht. Op een vervolgbrief met het 
verzoek passende maatregelen te treffen (maatregelen waarmee de stikstofdepositie 
vermindert) hebben we geen antwoord gekregen. 
 
Inmiddels is wel het gebiedsproces Binnenveld gestart. Dat proces heeft als belangrijk doel het 
verminderen van de stikstofdepositie op het beschermd natuurgebied. Uiteindelijk moet de 
stikstofdepositie onder de zogenaamde Kritische Depositiewaarde (KDW) komen te liggen. 
Alleen dan kan verdere verslechtering van de natuurkwaliteit worden voorkomen.  
 

Bomenkap Veluwe 
Begin 2022 werden we door een lid gewezen op een voornemen om in het bos langs de 
Geertjesweg flink wat oude 
beuken en eiken te kappen. Het 
betrof bomenkap in beschermde 
habitattypen, wat in strijd is met 
de Wet natuurbescherming. 
Daarnaast bleek ook op een 
perceel langs de Regentesselaan 
veel bomen gekapt te zijn. In het 
overleg gaf Staatsbosbeheer aan 
om de kapplannen opnieuw te 
bekijken. Toch werden 
uiteindelijk behoorlijk wat 
bomen gekapt, voor Mooi 
Wageningen reden om de 
handhaver van de Provincie 
Gelderland de situatie te laten 
beoordelen. Daarnaast hebben 
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we de provincie verzocht om de kaarten met beschermde habitats beter af te stemmen met 
beheerkaarten en via zonering te zorgen dat de waardevolle bospercelen beter beschermd 
worden. In de huidige situatie overlappen natuurbos en houtproductiepercelen elkaar, 
waardoor in praktijk vrijwel overal gekapt kan worden. Maar juist oude en aftakelende bomen 
zijn ontzettend belangrijk voor de natuur. 
 

Natuurbeheer Uiterwaarden 
Samen met de KNNV-vogelwerkgroep Wageningen en de wetlandwacht van Vogelbescherming 
Nederland heeft Mooi Wageningen af en toe overleg met Staatsbosbeheer over het beheer van de 
uiterwaarden bij Wageningen. Bij dat beheer wordt rekening gehouden met de aanwezige 
broedvogels. Het plan om na hoogwater het water langer vast te houden door aanpassing van de 
stuw bij de haven wordt later dit jaar uitgevoerd. Vorig najaar was de benodigde vergunning nog 
niet geregeld. Een belangrijk ander aandachtspunt is het maaien en snoeien van de begroeiing 
om verruiging te voorkomen en om te zorgen dat de vegetatie voldoet aan de eisen die 
Rijkswaterstaat stelt in verband met waterveiligheid. Dit alles zorgt ervoor dat het beheer vrij 
intensief is.  
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4. Jaarrekening 2021 
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5. Toelichting op jaarrekening 2021 

 
Staat van baten en lasten 
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 834,-. In de begroting werd 
rekening gehouden met een verlies van € 1.750,-. Maar omdat de inkomsten € 373,- hoger zijn 
dan begroot en de uitgaven € 2.211,- lager, is dit positief resultaat bereikt. De inkomsten zijn 
vooral hoger als gevolg van eenmalige inkomsten van € 483,- (terugontvangen griffierechten € 
345,- en € 138,- van provincie Gelderland vanwege te laat antwoord op het handhavingsverzoek 
van Mooi Wageningen). De inkomsten uit contributies waren aanzienlijk lager dan begroot, 
doordat in de begroting rekening werd gehouden met een groei in ledenbestand van 308 naar 
350, terwijl per einde boekjaar de vereniging 309 leden telde. Verder zijn in de contributies 
kleine correcties toegepast met betrekking tot leden die hun contributie voor 2021 al hadden 
voldaan in 2020. Omdat meerdere leden meer betalen dan de € 12,- contributie, is het meerdere 
in de jaarrekening zichtbaar gemaakt in de vorm van donaties door leden. De lagere uitgaven 
zijn het gevolg van lage uitgaven voor ledenwerving en communicatie (verschil van € 881,-). 
Reden hiervoor is dat er in 2021 vanwege covid-19 nauwelijks mogelijkheden waren voor 
activiteiten om leden te werven. Ook is slechts één natuurwerkdag georganiseerd, waardoor ook 
hiervoor de kosten lager waren. Voor bezwaar en beroep is € 1.000,- minder uitgegeven dan 
begroot. Er zijn slechts kosten gemaakt voor inhuur van een advocaat inzake ‘smeerpijp Ede’. De 
bestuurskosten waren veel lager, omdat er net als in 2020 geen kosten waren voor huur van 
vergaderruimtes doordat veel vergaderingen digitaal hebben plaats gevonden. De contributie ter 
grootte van € 50,- betreft het lidmaatschap voor Natuur en Milieu Gelderland.  
 
Balans 
In de balans is onder inventaris een bedrag van € 574,- opgenomen. De vereniging heeft per 31 
december 2021 nog 24 exemplaren over van “De landschappen van Wageningen”. Deze worden 
de komende jaren nog tegen gereduceerd verkocht aan nieuwe leden en/of gebruikt als 
relatiegeschenk bij organisatie van activiteiten. Verder is in de balans het gereserveerde bedrag 
van € 2.500,- voor het landschapsboek vrijgekomen, doordat in juli 2021 het boek is uitgegeven. 
Nu het bedrag niet meer gereserveerd hoeft te zijn voor het landschapsboek is het samen met 
het positief resultaat van de baten en lasten toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het betreft 
een bedrag van € 3.334,-, zodat de omvang van deze reserve is toegenomen van € 14.189,- naar 
€ 17.522. 
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Vereniging Mooi Wageningen 
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