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Voorwoord 

 

Mooie Wageningers! 

Zie hier het jaarverslag 2016 van onze vereniging voor behoud van natuur en landschap in en om Wageningen, te 
bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2017. Het bestaat uit (1) een jaarrekening die laat zien hoe 
het bestuur met het geld is omgegaan tijdens het boekjaar 2016, (2) een begrotingsvoorstel voor het (lopende) 
boekjaar 2017, en (3) een inhoudelijk jaarverslag waarin u kunt lezen wat het bestuur heeft gedaan. Dit inhoudelijke 
verslag betreft de bestuursperiode (mei 2016 – april 2017) in plaats van het boekjaar, want daarmee lopen we nu té 
veel uit de pas. In 2018 moeten we de ALV daarom al in maart of uiterlijk april houden, zodat we in 2019 weer kunnen 
vergaderen in februari of maart, zoals het hoort.  

 

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat er het afgelopen in en om Wageningen ontzettend veel is gebeurd op het gebied 
van natuur en landschap. We hebben een groter aantal onderwerpen op de agenda dan ooit, mede omdat natuur en 
landschap dit jaar opnieuw fors onder druk stonden.  

 

We zijn zowel proactief als reactief voor onze doelstellingen aan het werk geweest. Onze reactieve activiteiten 
richtten zich vooral op enkele besluiten van de gemeente Wageningen die slecht uitpakten voor natuur en landschap. 
Zo probeerden we samen met onder andere de Fietsersbond de Noordelijke Inprikker – een nieuwe toegangsweg voor 
de campus over smalle stegen pal langs Stiltegebied Binnenveld – tegen te houden, wat helaas strandde bij de Raad 
van State. We brachten het plan voor een golfbaan op Landgoed de Dorschkamp voor de bestuursrechter, die ons 
gelijk gaf. Ook kregen we gelijk in een procedure rond de illegale bomenkap voor de golfbaan tegen de provincie 
Gelderland. We gingen in beroep tegen het bestemmingsplan voor een nieuwe bedrijventerrein – Nudepark 2 fase I – 
en we voerden – met succes – actie tegen een groot parkeerterrein voor Ouwehands in het open landschap ter hoogte 
van buurtschap Oude Nude, door ons ‘Pandaparkeerplaats’ gedoopt. En dan waren er nog de massale bomenkap in de 
uiterwaarden door Rijkswaterstaat, allerlei incidenten met groenbeheer, de grondwatervervuiling onder het 
Enkaterrein in Ede, de plannen om de Achterbergse Hooilanden in te krimpen. Het hield niet op! Sommigen van ons 
mogen zich ondertussen haast jurist noemen. 

 

Proactief leverden we een bijdrage op veel verschillende fronten. We deden actief mee in de discussie over de 
bereikbaarheid van Wageningen; we inventariseerden sluipverkeer door het Binnenveld, maakten voorstellen voor 
landschapsontwikkeling voor de gemeente. We participeerden in de opstelling van het Groenbeleidsplan voor de 
bebouwde kom. En we praatten mee over nieuwe projecten zoals de Grebbedijk, en de Kennisas. We organiseerden 
enkele werkdagen voor landschapsonderhoud. Voor het opruimen van zwerfvuil richtten we een nieuwe 
dochterorganisatie op, Wageningen Schoon, die nu opschoonwandelingen organiseert waaraan Mooi Wageningen 
meedoet. En we gingen verder met het ontwikkelen van 300 ha topnatuur langs de Grift in het Binnenveld. Daarvoor 
richtten we de onafhankelijke Stichting Mooi Binnenveld op.  

 

We hebben ook flink geïnvesteerd in communicatie. Samen met de hulptroepen is het bestuur actief geweest op 
Twitter en Facebook, waardoor het aantal volgers flink toenam. En is er een nieuwe website gemaakt waarmee we de 
leden en het publiek vaker en beter op de hoogte proberen te houden. We zijn meer dan ooit in de krant geweest, 
zowel in de Stad Wageningen en Hoog en Laag, als in de regionale dagbladen en zelfs in De Volkskrant. En we kregen 
veel nieuwe leden en zelfs spontane donaties.  

 

Het hoogtepunt van het jaar was toch wel dat onze vereniging de Gelderse Pauwenveer won, de prijs die het Prins 
Bernhard Cultuurfonds tweejaarlijks uitreikt aan een organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor 
natuur en landschap. We kregen de prijs voor vanwege het burgerinitiatief voor natuurherstel in de Binnenveldse 
Hooilanden. Het geldbedrag dat aan de prijs is verbonden – maar liefst €25.000 – willen we dan ook besteden aan 
grondaankoop voor dit project, zoals we in de begroting voor 2017 voorstellen. En ook een hoogtepunt was dat 
bestuurslid Hans Brons onlangs werd geridderd voor zijn langdurige inzet als vrijwilliger, onder andere bij Mooi 
Wageningen. 

 

Eén ding hebben we moeten laten lopen. Op 5 september 2016 bestond Mooi Wageningen alweer 15 jaar. U heeft 
weinig van de verjaardag gemerkt, want het bestuur had zóveel omhanden dat er geen tijd overbleef om een activiteit 
te organiseren om het lustrum te vieren. Want was vorig jaar al een gekkenhuis, dit jaar was het nóg erger.  

 

Twee bestuursleden gaan ons verlaten, maar gelukkig hebben we ook twee nieuwe mensen die ons bestuur willen 
versterken. En ook u kunt helpen door de handen uit de mouwen te steken. Voor de administratie en ledenwerving, 
voor de website en de sociale media, om werkdagen te organiseren, om groene plannen te maken voor gemeenten en 
provincies, en om het overheidsbeleid voor natuur en landschap te controleren. Meldt u aan via info@mooiwageningen, 
of op de algemene ledenvergadering. 

 

Patrick Jansen 
Voorzitter 
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Jaarverslag 2016 

 

Verslag van de activiteiten van het bestuur van Vereniging Mooi Wageningen over de periode juni 2016 – april 2017.  

 

Bestuur 
 

      
Het bestuur bestond uit zes door de ALV gekozen leden: Patrick Jansen (voorzitter), Hans Brons (vice-voorzitter), 
Francisca Sival (Secretaris), Hugo Hoofwijk (Penningmeester), Bas van Vliet en André Polm. Het bestuur kwam elke 
1½ maand bijeen, in totaal negen keer. Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt. Voor de onderwerpen waaraan 
we werkten vormden we – net als vorig jaar – kleine teams, met 1 à 2 mensen als trekker, die vaker bijeen kwamen. 
Het bestuur werd daarbij geholpen bijgestaan door oud-bestuursleden in de zogenaamde ‘schil’, waaronder Rob 
Janmaat, Ben Schaap, en Nonja Remijn. Verder kregen we hulp van vele anderen waaronder Hanita Zweers, Kristel 
Kleinhesselink, Yorick Liefting, Bart Steen, Marieke van Muilwijk, Pauline Beran en Jacobijn van Etten. 

 

Leden 

 

De Vereniging telde per 31 december 2016 258 betalende leden, 22 meer dan een jaar eerder. Dat lijkt vooral te 
danken aan onze zichtbaarheid in de golfbaan-discussie. Dat heeft ons 30 nieuwe leden opgeleverd, terwijl één lid 
juist vanwege de golfbaan zijn lidmaatschap opzegde. Er zijn 12 leden geschrapt die na 3 herinneringen nog steeds 
geen contributie betaald hadden. In de eerste maanden van 2017 zette de groei overigens door. Naar aanleiding van 
ons publieke verzet tegen de Pandaparkeerplaats werden tot dusverre 20 mensen lid. Actieve ledenwerving heeft 
onder meer plaatsgevonden door deelname aan het Duurzame Lentezondag op 2 april 2017. Evenals vorig jaar 
bedroeg de contributie € 12 per jaar.  

 

Inspraak en bezwaar 

 

Als het nodig is levert het bestuur namens de vereniging inspraak en maakt ze bezwaar. En dat was ook dit jaar weer 
nodig.  Het afgelopen jaar kende net als vorig jaar buitengewoon veel plannen die betrekking hadden op natuur en 
landschap in en om Wageningen. En net als vorig jaar heeft het bestuur veel tijd besteed aan de beïnvloeding van deze 
plannen, bijvoorbeeld door overleg met andere belanghebbenden, overleg met raadsfracties en met collegeleden, 
deelname aan een stuurgroep en aan klankbordgroepen, het indienen van zienswijzen, het inspreken op 
raadsvergaderingen, en het  maken van bezwaar. Onze belangrijkste onderwerpen – met de trekkers in het bestuur 
tussen haakjes – waren: 
 

Golfbaan. [HB, PJ] We hebben de komst van de golfbaan op landgoed de Dorschkamp tegengehouden. Ter herinnering: 
De Wageningse golfclub had een omgevingsvergunning aangevraagd om een golfbaan aan te leggen op terrein dat de 
bestemming bos en natuur heeft, en in het Gelders Natuurnetwerk ligt. Wij probeerden vergeefs de gemeenteraad 
ervan te overtuigen dat een golfbaan hier niet thuishoort en volgens de regels ook niet mag. We gingen – samen met 
de Stichting Behoud Landgoed De Dorschkamp – in beroep bij de bestuursrechter, met ondersteuning door een 
advocaat. In maart 2017 verklaarde de rechter ons beroep gegrond. B&W gaat niet meer in beroep tegen deze 
beslissing. Dit betekent dat er op deze plek geen golfbaan komt. Zoals u in de (toelichting op de) jaarrekening kunt 
lezen, hebben we hier in 2016 en 2017 in totaal € 12.438 aan uitgegeven. Via donaties, restitutie van proceskosten en 
samenwerking met partnerorganisatie Stichting Behoud Cultuurlandschap Dorschkamp kregen we € 8.431 binnen, 
zodat de strijd tegen de golfbaan ons uiteindelijk ongeveer € 4.000 heeft gekost. 

 

Boskap voor golfbaan. [HB] Ook kregen we gelijk dat de provincie in het golfbaangebied niet goed had gehandhaafd. 
Ter herinnering: In november 2015 liet de golfclub een strook bos wegkappen, precies op de plek van de geplande 
verbinding tussen Sportpark De Zoom en nieuwe golfbaan, onder het mom van een ‘dunning’. Deze werkzaamheden 
hadden we met succes laten stilleggen door de rechter, maar de bomen lagen reeds om. Ons bezwaar tegen het niet 
handhaven van de regels werd door de provincie afgewezen. Hiertegen hadden we vervolgens beroep ingesteld bij de 
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provinciale commissie bezwaar en beroep, en die gaf ons gelijk. Helaas legden Gedeputeerde Staten van Gelderland 
het advies van de commissie vervolgens naast zich neer. Hiertegen zijn we niet in beroep gegaan omdat de zaak toch 
al onder de rechter was. 

 

Bereikbaarheid. [HH, PJ] Ook dit jaar heeft het bestuur zich bezig gehouden met het thema bereikbaarheid, samen met 
andere maatschappelijke organisaties in de coalitie ‘Wageningen Goed Op Weg’ (www.wageningengoedopweg.nl). 
Ook namen we opnieuw deel aan een gemeentelijke commissie en klankbordgroepen. De gemeenteraad heeft mede 
naar aanleiding van de coalitie gekozen voor het verbeteren van bestaande infrastructuur, maar vanwege de hoge 
kosten is een rondweg om de campus – dwars door het Binnenveld – nu toch weer de voorkeur van B&W. Samen met 
Wageningen Goed op Weg bereidden we acties voor.   

 

Noordelijke inprikker. [PJ, HH] Ondanks de bezwaren van Mooi Wageningen heeft de gemeenteraad van Wageningen 
een bestemmingsplan vastgesteld waarin de Kielekampsteeg en de Bornsesteeg worden ontwikkeld tot tweede 
Noordelijke ontsluiting van de Campus, met vrijliggende fietspaden. Mooi Wageningen is hiertegen samen met de 
Fietsersbond in beroep gegaan bij de Raad van State, omdat de aantasting van het gebied door autoverkeer over de 
stegen in strijd is met het beleid. Dit beroep verloren we omdat de regels die het stiltegebied beschermen boterzacht 
bleken, en omdat de gemeente de rechter overtuigde dat de Inprikker niet in het Binnenveld lag, en het 
Binnenveldbeleid dus niet van toepassing was op het plangebied. Inmiddels zijn de oude kwelsloten gedempt voor de 
aanleg van een fietspad en worden verderop nieuw uitgegraven, weliswaar met wat meer groen erlangs. In totaal 
kostte deze zaak ons € 1.875. 

 

Pandaparkeerplaats. [HB, PJ] Mooi Wageningen heeft samen met zeven andere organisaties bezwaar aangetekend 
tegen een vergunning van de gemeente Wageningen voor een tijdelijke parkeerplaats voor 1400 auto’s in het open 
landschap langs de Lawickse Allee ter hoogte van buurtschap Oude Nude, om de toeloop van bezoekers op te vangen 
die Ouwehand’s Zoo verwacht vanwege de komst van twee panda’s. De naam die we hiervoor bedachten – 
Pandaparkeerplaats – is inmiddels ingeburgerd. De bezwarencommissie verklaarde de bezwaren gegrond. We 
organiseerden een petitie – die nu meer dan 1700 handtekeningen heeft – en boden deze aan aan het college van B&W 
aan op 24 januari 2017. Na maanden vertraging besloot het college begin april de vergunning tóch te willen verlenen. 
Vervolgens verklaarde de gemeenteraad de parkeerplaats niet meer te willen. We hebben onder andere in de 
Gelderlander gewezen op betere alternatieven zoals transferia direct bij de A12 en de A15. Tot onze opluchting is 
B&W op 3 mei toch tot de slotsom gekomen dat de Pandaparkeerplaats geen goed idee is. Redenen: te weinig 
draagvlak in Wageningen. Onze bezwaren zijn bij nader inzien alsnog gegrond verklaard. De kosten voor juridische 
ondersteuning, griffierechten en dergelijke vallen tot nu toe mee.  

 

 
 

Nudepark 2. [HB, PJ] Ondanks de bezwaren van Mooi Wageningen heeft de gemeenteraad van Wageningen 
bestemmingsplan Nudepark 2 fase I vastgesteld. Dit plan voorziet in de aanleg van bedrijventerrein in een nu nog 
open landbouwgebied. Mooi Wageningen meent dat nut en noodzaak ontbreken en is in beroep gegaan bij de Raad 
van State, net als de bewoners van buurtschap de Oude Nude, waarmee we samenwerken. De zitting vindt plaats op 
12 juni 2017. Hiervoor zal het bestuur juridische ondersteuning moeten inhuren en contra-expertise van 
onafhankelijke experts.  

 

Future Center Wageningen. [HB] De gemeenteraad van Wageningen heeft het plan om het oude stadion van FC 
Wageningen te redden door er nieuwe bedrijvigheid in te huisvesten vastgesteld, maar wel met extra eisen om natuur 
te beschermen, mede door de ingediende zienswijze van Mooi Wageningen. Daardoor is het plan zoveel groener en 
natuurvriendelijker geworden dat wij ons neerlegden bij de komst van bedrijvigheid. De Vrienden van de Wageningse 

http://www.wageningengoedopweg.nl/


4/7 

 
 

Berg zijn wél in beroep gegaan, met het bezwaar dat de voorgestelde bedrijvigheid niet past op deze locatie, die direct 
aan Natura 2000-gebied Veluwe grenst. In deze zaak wordt inmiddels al geruime tijd gewacht op een uitspraak van 
zowel de Raad van State als het Gerechtshof in Straatsburg. 

 

Achterbergse Hooilanden. [FS, PJ] Terwijl de Provincie Gelderland in het Binnenveld werkt aan grootschalig 
natuurherstel, doet de Provincie Utrecht aan de andere kant van de Grift het omgekeerde. Een kavelruil in dit gebied – 
mede bedoeld om Natura 2000 gebied De Hel bij Veenendaal beter te beschermen, wat op zijn beurt ruimte moet 
opleveren voor bedrijven om meer stikstof uit te stoten (!) – zou er per saldo toe leiden dat er 18 ha van natuurgebied 
de Achterbergse Hooilanden zou worden afgehaald ten behoeve van gangbare – en dus intensieve – landbouw. Mooi 
Wageningen heeft zich middels inbreng fel verzet tegen dit plan, maar het is nog niet van tafel. Wordt vervolgd. 

 

Planontwikkeling 

 

Het bestuur heeft een actieve bijdrage proberen te leveren aan het ontwikkelen van plannen ten behoeve van natuur 
en landschap rond Wageningen. 

 

Binnenveldse Hooilanden. [RJ, PJ]  

Voor de realisatie van natuurontwikkelingsplan Binnenveldse Hooilanden hebben we een nieuwe stichting opgericht, 
Stichting Mooi Binnenveld. De stichting staat los van Mooi Wageningen, maar één bestuurslid van Mooi Wageningen 
[PJ] zit ook in het stichtingsbestuur. De stichting is druk met het voorbereiden van het bijeenbrengen van enkele 
tonnen voor de aankoop van grond die vervolgens wordt beheerd met en door burgers. Begin april 2016 tekende Kees 
de Ruiter, voorzitter van die stichting, de samenwerkingsovereenkomst met de Agrarisch Natuurvereniging, 
Staatsbosbeheer en een aantal overheden. Het plan dat de stichting gaat realiseren voorziet in grote oppervlakten met 
vegetatietypen die in Nederland zeldzaam zijn, zoals trilveen en blauwgrasland, alsook bloem- en faunarijk grasland.  

 

Sluipverkeer Binnenveld. [HH, BVV] Het Binnenveld is een belangrijk uitloopgebied voor inwoners van Wageningen, en 
deels stiltegebied, maar wordt steeds vaker gebruikt door sluipverkeer, zelfs over afgesloten wegen. Mooi 
Wageningen wil dit verkeer indammen omdat het de veiligheid en kwaliteit van het gebied aantast. Samen met de 
Fietsersbond is een telling uitgevoerd om het probleem in kaart te brengen en om vervolgens maatregelen voor te 
kunnen stellen. De resultaten waren verbluffend: in ochtendspits rijden 161 auto's het gebied in, waarvan 69 (=43%) 
aantoonbaar sluipverkeer is. En in de avondspits rijden maar liefst 273 auto's het gebied in, waarvan 193 (=71%) 
sluipverkeer.  Wij zouden graag zien dat sommige wegen onthard of afgesloten worden voor doorgaand verkeer. 
Wordt vervolgd met een nieuwe telling in het voorjaar en publieksonderzoek. 

 
Groenbeleidsplan. [HB] Mooi Wageningen heeft actief meegewerkt aan het opstellen van een nieuw groenbeleidsplan 
voor de bebouwde kom van Wageningen, een burgerparticipatie-experiment van de gemeente. Dit plan is inmiddels 
door de gemeenteraad van Wageningen vastgesteld. De raad heeft geen gehoor willen geven aan onze oproep om ook 
een plan te maken voor het buitengebied, waar een duidelijke visie en ambitie keihard nodig zijn. Wordt vervolgd. 

 

Landschapsversterking. [HH, FS, PJ] Mooi Wageningen heeft op uitnodiging van de gemeente Wageningen suggesties 
gedaan voor projecten ten behoeve van natuur en landschap, waarvoor de gemeente de komende jaren enig budget 
heeft. Eén hiervan – voor een groenstrook langs de noordrand van de bebouwde kom – werd kansrijk bevonden en 
hebben we uitgewerkt, samen met Noordwest, de Agrarische Natuurvereniging, de KNNV en het Wagenings Mileu-
overleg. Wordt vervolgd. 

 

Noordelijke verbindingszone. [PJ] Mooi Wageningen en het Wagenings Milieuoverleg zijn in gesprek met Wageningen 
University & Research (WUR) over de mogelijkheden om over de proefvelden van WUR een ecologische 
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verbindingszone te realiseren tussen Veluwe en Binnenveld, en uiteindelijk Utrechtse Heuvelrug. WUR is bereid bij te 
dragen aan een natuurlijker Binnenveld. Wordt vervolgd. 

 

Kennisas. [HB, PJ]. Mooi Wageningen is gevraagd mee te denken over inpassing en uitvoering van de Kennisas, een 
project om de campussen en kennis-bedrijventerreinen van Ede en Wageningen onderling te verbinden. In overleg en 
samenwerking met een van onze leden is een aansprekende inbreng aan het landschappelijk voorontwerp tot stand 
gekomen.  

 

Enkapluim. [HB] Mooi Wageningen denkt mee over de oplossing voor de grondwatervervuiling met onder andere 
sulfaat afkomstig van het voormalige ENKA terrein in Ede. Deze moet worden opgeruimd voordat de sulfaat via de 
natuurlijke grondwaterstroom de natuurgebieden in het Binnenveld bereikt. Inmiddels hebben de gemeenten en het 
Waterschap gekozen voor het verdunnen van de verontreiniging met Veluws grondwater om het vervolgens te lozen 
op de Rijn. Volgens Waterschap en gemeente is zuivering ter plekke technisch en financieel niet haalbaar. Er wordt 
een pijpleiding door het Binnenveld, langs de Rijnsteeg en Haagsteeg  naar de haven gebouwd. Mooi Wageningen 
vindt dat er te snel en te makkelijk naar lozing in plaats van zuivering is gekeken en wil nader onderzoek naar 
zuivering ter plekke. Inmiddels hebben we van de gemeente Ede en het Waterschap de toezegging gekregen dat een 
dergelijk onderzoek zal worden uitgevoerd.  

 

Grebbedijk. [HB] Het Waterschap Vallei en Eem bereidt een groot project voor om de Grebbedijk verder te verzwaren, 
tot het hoogste beschermingsniveau. Mooi Wageningen neemt deel aan de groep ‘Dijkdenkers’ die voor deze plannen 
als denktank en klankbordgroep fungeren. Onze inzet is dat het project moet leiden tot de ontwikkeling van de 
uiterwaarden als Natura 2000-gebied en dat landschappelijke en cultuurhistorische waarden moeten worden 
behouden en versterkt.  Met name vragen we daarbij aandacht voor de aansluiting van het Hoornwerk op de 
verzwaarde Grebbedijk. We doen dat samen met Stichting De Greb.  

 

 

Activiteiten met de leden 

 

Het bestuur organiseerde het afgelopen jaar weer een aantal buitenactiviteiten, steevast samen met andere 
organisaties. De activiteiten hadden betrekking op landschapsonderhoud en het opruimen van zwerfafval. Daarnaast 
brachten we activiteiten van andere organisaties onder de aandacht via Facebook en Twitter. 

 

Natuurwerkdag. [BS, NR] Op de landelijke natuurwerkdag organiseerde Mooi Wageningen samen met Stichting 
Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland een werkdag op en langs de 
Grunsvoortweide, bij Oranje Nassau’s Oord, alwaar opslag is verwijderd ten behoeve van de openheid van het 
beekdal. Net als vorige jaren was Jeroen Dijsselbloem, de Minister van Financiën, één van de vrijwilligers. 

 

Wageningen Schoon [HH]. Mooi Wageningen heeft een nieuwe dochter: Wageningen Schoon. Deze houdt zich samen 
met de gemeente Wageningen en Het Groene Wiel bezig met het bestrijden van zwerfafval binnen en buiten de 
bebouwde kom. Er is al een website (www.wageningenschoon.nl), een Facebook pagina 
(http://www.facebook.com/WageningenSchoon) en een Twitter account (http://twitter.com/wageningsschoon). 
Wageningen Schoon heeft het organiseren van opschoonwandelingen om zwerfafval te rapen van Mooi Wageningen 
overgenomen.  

 

Gelderse Pauwenveer 

 

Op 18 november 2016 werd Mooi Wageningen door het Prins Bernard Cultuurfonds geëerd met de Gelderse 
Pauwenveer, een onderscheiding die eens in de twee jaar wordt toegekend aan een organisatie die zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor natuur en landschap. De prijs, die bestaat uit een bronzen beeld en een geldbedrag 
van € 25.000, werd uitgereikt door de Gelderse Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje. Het bestuur stelt voor 
de geldprijs te doneren aan de Stichting Mooi Binnenveld ten behoeve van het natuurontwikkelingsproject dat we zelf 
hebben bedacht. Het beeld staat op communicatieburo De Lynx, in de ruimte waar het bestuur vergadert. 

 

http://www.wageningenschoon.nl/
http://www.facebook.com/WageningenSchoon
http://twitter.com/wageningsschoon
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Communicatie en publiciteit 

 

Mooi Wageningen was dit jaar sterk aanwezig in de (sociale) media. De belangrijkste kanalen die we gebruikten 
waren de website (www.mooiwageningen.nl; 850 unieke bezoekers sinds november 2016), Facebook 
(www.facebook.com/MooiWageningen) , Twitter (twitter.com/mooiwageningen,  840 volgers), en een petitie-site 
(Change.org) met meer dan 1700 handtekeningen tegen de Pandaparkeerplaats en meer dan 3300 tegen de nieuwe 
Golfbaan. Hier hebben we naast leden ook een snel groeiend aantal niet-leden als volger. 

 

De website  is in 2016 vernieuwd. Een deel van het oude materiaal moet nog naar de nieuwe website worden 
overgezet. De nieuwe website is gekoppeld aan maandelijkse nieuwsbrieven voor de leden, die semi-automatisch 
kunnen worden uitgestuurd, wat sinds de jaarwisseling ook gebeurt. Hiermee gaven we invulling aan de wens van de 
ALV om de leden vaker direct te informeren over activiteiten van het bestuur namens de vereniging.  

 

Mooi Wageningen is verder vaak in de media verschenen, met name in de discussie rond de natuurwerkdag, de 
Pandaparkeerplaats, de golfbaan, de bereikbaarheid, de Binnenveldse Hooilanden, en de Enka-pluim. Berichten 
verschenen in De Gelderlander, het Utrechts Nieuwsblad en het Algemeen Dagblad, Resource (tijdschrift van 
Wageningen UR), de huis-aan-huis-bladen Hoog en Laag en De Stad Wageningen, en de Volkskrant. Ook waren we 
herhaaldelijk op TV Gelderland en SBS6. 

 

De plannen voor 2016-2017 

 Samen met onder meer de bewoners van buurtschap Oude Nude gaan we verder met ons verzet tegen de plannen 
voor Nudepark 2. Het tegenhouden van de Pandaparkeerplaats was slechts de eerste slag. Voor Nudepark 2 is een 
investering in ondersteuning van een advocaat noodzakelijk en in contra-expertise van een onafhankelijke experts. 
Een deel van de kosten willen we weer dekken door donaties op te halen, een ander deel door samen te werken met 
collega-organisaties en omwonenden. Desalniettemin voorzien we dat we ook ons (overigens niet geringe) 
spaarpotje aan zullen moeten spreken. 

 Samen met onze collega-organisaties in Wageningen Goed op Weg voeren we actie tegen plannen voor nieuwe 
autowegen door het Binnenveld. 

 Samen met de Fietsersbond gaan we verder met het in kaart brengen van het probleem van sluipverkeer door het 
Binnenveld, wat moet uitmonden in een voorstel voor de gemeente Wageningen 

 We blijven deelnemen aan het planproces voor de versterking van de Grebbedijk, met als inzet onder andere 
verbetering van de natuurwaarden in de uiterwaarden. 

 We gaan de Stichting Mooi Binnenveld helpen met crowd funding, waarbij we zelf de eerste grote bijdrage willen 
doen in de vorm van de geldprijs bij de Gelderse Pauwenveer (onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV). 
We gaan Wageningen Schoon helpen met opschoonwandelingen. En we zoeken samenwerking met de Stichting 
Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe voor nog meer natuurwerkdagen. 

 We willen proberen in eigen beheer een boek uit te geven over de historische geografie van de landschappen rond 
Wageningen, samen met andere organisaties. 

 Samen met het Wagenings Milieuoverleg en de Bomenstichting hebben we zitting in het zogeheten Bomenberaad: 
een overlegorgaan dat samen met de gemeente vroegtijdig zoekt naar oplossingen wanneer de belangen van bomen 
in de knel dreigen te raken.  

 We gaan verder met het verbeteren van de communicatie zowel naar de leden als naar het publiek, met een grotere 
inzet op actieve ledenwerving.  

 We willen de website verder verbeteren, en ook het oude materiaal erop hebben, liefst tot 15 jaar terug.  

 We willen graag meer activiteiten organiseren voor de leden, bij voorkeur samen met andere organisaties. Hierbij 
denken we naast landschapsbeheer en opschoonwandelingen aan lezingen en excursies. Deze initiatieven vergen 
wel meer menskracht dan we nu hebben. 

 

http://www.mooiwageningen.nl/
http://www.facebook.com/MooiWageningen
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Bestuur 2016-2017 

Hugo Hoofwijk en Bas van Vliet treden terug.  

Patrick Jansen, Hans Brons, Francisca Sival en André Polm beginnen aan het tweede jaar van hun benoemingstermijn.  

Het bestuur draagt twee kandidaten voor in  het nieuwe bestuur:  
 

Sjoerd Schimmel MSc, ecoloog uit Wageningen. Sjoerd wil zich met name bezig houden met de interne communicatie 
en met activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dr Raoul Beunen, milieubeleidswetenschapper uit Wageningen. Raoul wil zich met name bezig houden met 

voorstellen en andere pro-actieve acties 

  

Verdere belangstellenden voor deelname aan het bestuur of in de schil worden uitgenodigd contact op te nemen via 
info@mooiwageningen.nl 


