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Jaarverslag 2018-2019 
 
In dit jaarverslag doen we verslag van de activiteiten van het bestuur van Mooi Wageningen over de 
periode mei 2018 - maart 2019. 
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1. Bestuur  
Het bestuur begon in april 2018 met zeven bestuursleden: Patrick Jansen (voorzitter), Hans Brons 
(vicevoorzitter; inspraak, bezwaar, beroep), Francisca Sival (secretaris), André Polm 
(penningmeester), Yvonne de Hilster (communicatie), Raoul Beunen (inrichting en beheer), Henk van 
der Lei (lid). In december benoemde een alv twee extra bestuursleden: Marjan Boone en Nico de 
Koning. Marjan nam daarna de secretaristaken over van Francisca, Nico werd algemeen bestuurslid. 
In dezelfde maand droeg André het penningmeesterschap over aan Henk.  
 
Ondersteuning 
Het bestuur kreeg ook dit jaar weer belangrijke ondersteuning van leden. Speciaal willen we hierbij 
vermelden Hanita Zweers (Nudepark 2), Renaat van Rompaey (stiltegebied, Pantarijn), Hugo 
Hoofwijk (Pantarijn, Groenberaad), Freek Aalbers (activiteitencoördinatie), Adriana Hulsmann 
(technisch voorzitter), de leden van de kascommissie, de leden van de zonnecommissie, en Hettie 
van Nes (bezwaarschriften). Ook twee niet-leden willen we graag nogmaals bedanken voor hun inzet: 
Martine Janzen (folder) en Machteld Speets (netwerkborrel).  
 
Activiteiten 
Het was een druk jaar waarbij veel dossiers tegelijkertijd aandacht vroegen. We namen deel aan 
diverse klankbordgroepen, overlegden met wethouders, gedeputeerden, raadsleden, ambtenaren en 
collega-organisaties, spraken in, dienden zienswijzen in, maakten bezwaar en gingen zelfs weer in 
beroep. Daarnaast organiseerden we activiteiten voor leden. We stelden ook een privacyverklaring 
op om te voldoen aan de AVG. 
 

2. Vereniging 
 

Ledenbestand en contributies 

In het ledenbestand stonden op 31 december 2018 345 leden. Verloop was er nauwelijks. In 2018 
zijn er slechts enkele opzeggingen geweest, met als hoofdreden verhuizing. 
 
De contributie was 12 euro per jaar. Bij gebrek aan actieve inning van de contributies door 
penningmeester (André) hadden de meeste leden (80 procent) op 31 december 2018 echter nog 
geen contributie voor 2018 betaald, en ook in 2017 hadden veel leden niet betaald. Daardoor is, ruw 
geschat, in totaal een achterstand van 3.000 euro op de contributies ontstaan. 
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We betreuren ten zeerste dat het zover heeft kunnen komen. De onderwerpen ledenadministratie 
en contributie-inning hebben iedere bestuursvergadering op de agenda gestaan. Eerst vroeg de 
penningmeester wat extra tijd, daarna hoorden we steeds dat alles op orde was – terwijl er geen 
verzoeken tot contributiebetaling werden uitgestuurd. Eind vorig jaar moesten we concluderen dat 
het zo niet langer ging en hebben we de penningmeestertaken (incl. ledenadministratie) bij een 
ander bestuurslid belegd (Henk). We hebben er direct een leermoment van gemaakt en het proces 
aangepast. We werken nu met een vier-ogen-principe, zodat er altijd iemand meekijkt.  
 
Vervolgens hebben de leden in februari 2019 een verzoek tot betaling van de contributie van 2019 
gekregen. Daarbij hebben we ook iedereen gevraagd om, als ze de contributie voor 2018 nog niet 
hadden betaald, dit alsnog te doen. Dit leverde alles bij elkaar direct een flink bedrag op. Een klein 
aantal heeft alsnog opgezegd (veelal wegens ouderdom/verhuizing).  
Na deze eerste ronde is ook een begin gemaakt met een opschoning van de ledenlijst. Binnenkort 
volgt een eerste herinnering per mail en zo nodig een tweede herinnering per brief. Daarna 
verwachten we de ledenadministratie weer volledig op orde te hebben.  
 
Ledenwerving 
We hebben afgelopen jaar meer werk gemaakt van de ledenwerving. Daarvoor hebben we ook een 
folder gemaakt, die in het kort vertelt waar Mooi Wageningen voor staat en wat de vereniging doet. 
De folder is op de Molenmarkt voor het eerst gebruikt. Ook op andere momenten is hij uitgedeeld 
aan belangstellenden, zoals de dag van de Grebbedijk, de landelijke natuurwerkdag en de 
uiterwaardenexcursies. Daarnaast waren we met een kraam aanwezig op de duurzaamheidsmarkt 
van WUR, waar vooral studenten kennis met ons hebben gemaakt. Nieuwe aanmeldingen kwamen er 
door het jaar heen, met een piekje na de Molenmarkt.  
 
Extra ledenvergaderingen 
Naar aanleiding van het voornemen van de gemeente om aan de Haarweg een zonnepark te 
ontwikkelen, heeft het bestuur twee extra ledenvergaderingen bijeen geroepen, in mei en december, 
om de meningen van de leden te peilen. Beide vergaderingen werden goed bezocht (circa dertig 
leden). Op de eerste van deze alv’s is een werkgroep opgericht om een verenigingsstandpunt ten 
aanzien van zonnevelden te formuleren. Dit advies is door de tweede extra alv overgenomen. Het 
advies heeft het bestuur geholpen bij het formuleren van reacties op de ontwikkeling van 
zonnevelden.  
 
Statuten 
Op de extra alv van mei is een statutenwijziging vastgesteld. Deze is op 14 februari 2019 door de 
notaris afgehandeld, tegen gereduceerd tarief. 
 
Ledenactiviteiten 
In overeenstemming met het jaarplan hebben we meer activiteiten voor leden georganiseerd. Het 
bestuur heeft samen met de coördinator (Freek) een activiteitenplan opgesteld en een jaarplanning. 
Dit is in december aan de alv voorgelegd. We hebben twee  excursies door de uiterwaarden 
georganiseerd (samen met de Vogelwerkgroep van de KNNV), we deden mee aan de Landelijke 
Natuurwerkdag, er was een nieuwjaarswandeling, en begin 2019 is samen met de Agrarisch 
Natuurvereniging het Binnenveld een haag hersteld. Daarnaast hebben we natuurwerkdagen van 
Mooi Binnenveld (Groene Grens) en Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe en de 
opschoonwandelingen van Wageningen Schoon onder de aandacht gebracht van onze leden. Het 
plan is om actief samen te blijven werken met deze andere organisaties om zo telkens voldoende 
mensen te kunnen mobiliseren voor het herstellen van natuur in de omgeving van Wageningen.  
 



3 

 

Groene Netwerkborrel 
In november organiseerden we de eerste Groene Netwerkborrel, voor alle groene doeners en 
denkers in Wageningen. Doel: elkaar (beter) te leren kennen en te kijken waar we kunnen 
samenwerken of elkaar kunnen versterken. We konden hiervoor terecht in de Binnenstadswinkel. Na 
een vrolijke kennismakingsactiviteit spraken de aanwezigen informeel met elkaar over waar ze mee 
bezig waren en werden nieuwe contacten gelegd. Door de enthousiaste reacties gaan we zeker een 
tweede editie organiseren.  
 
Communicatie  
Voor de communicatie is een richtinggevend plan opgesteld en er is meer werk gemaakt van 
planning, ledenwerving en het bereiken van leden.  
 
Nieuwsbrieven 
Leden waar we een mailadres van hebben, ontvingen iedere maand per mail een nieuwsbrief. Deze 
bevatte naast de actuele nieuwsberichten van de website ook iedere maand een portretje van een 
bestuurslid en agendaberichten of andere tips. Daarnaast is er een extra mailing geweest om leden 
uit te nodigen voor de nieuwjaarswandeling. 
Leden waar we geen e-mailadres van hebben, hebben net als andere jaren alleen de alv-stukken op 
papier ontvangen.  
 
Online 
Op de nieuwspagina van onze website verschenen iedere maand nieuwsberichten. Daarnaast kregen 
andere pagina’s een update. Zo publiceerden we een privacyverklaring en jaarstukken die nog niet 
online stonden. Het bereik van de website (mooiwageningen.nl) groeide licht. Het aantal 
paginaweergaven in een jaar ligt rond de 14.000, het aantal bezoekers rond de 6.000 (waarvan het 
merendeel unieke bezoekers). Bijna de helft van de bezoekers bezoekt de site vanaf de mobiele 
telefoon of tablet. Een database waar berichten van de vorige website in zouden moeten staan is 
onlangs achterhaald, maar het is nog niet bekend wat er precies in staat en hoe dit opnieuw te 
publiceren. 
Op Facebook (@mooiwageningen) hebben we ruim 700 likes en volgers (een lichte groei), en 
bereiken we regelmatig 1.500 mensen met een bericht. Berichten die de meeste aandacht trokken 
gingen over successen bij de rechtbank (handhavingsverzoeken).  
Op Twitter (@mooiwageningen) groeide het aantal volgers door naar 1.200.  
 
In de pers 
Over verschillende onderwerpen waar we ons mee bezig hebben gehouden zijn nieuwsberichten in 
de Gelderlander verschenen, zoals over de Grebbedijk, uiterwaarden en zonneparken. Regelmatig 
kwamen wij daar ook in aan het woord. Daarnaast zijn er enkele artikelen in de lokale kranten 
verschenen.   
 

3. Natuur- en landschapsbescherming 
Het bestuur heeft afgelopen jaar samen met enkele leden aan de volgende onderwerpen gewerkt (in 
alfabetische volgorde). 
 

• Bedrijventerrein Nudepark 2 
Projectontwikkelaar houdt zich niet aan Wet natuurbescherming bij inrichting 
bedrijventerrein, Mooi Wageningen dient diverse handhavingsverzoeken in.  

In dit dossier is sprake van moedwillige veroorzaken van natuurschade, handhavingsproblemen, 
bestuurlijke missers en fout-op-foutstapeling. Met als grote verliezers natuur en landschap. 
Na de onrechtmatige bomenkap en verplichting tot herplant (juni-juli) moesten we in oktober aan de 
bel trekken toen de Klokgroep startte met inrichtingswerkzaamheden, zonder de daarvoor 
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benodigde ontheffing van de Wet natuurbescherming. Er leefden namelijk beschermde diersoorten 
in het gebied. Na het indienen van een verzoek tot handhaving legde de provincie helaas de 
werkzaamheden niet per direct stil, en ook de gemeente Wageningen keek weg. Half december 
werden alsnog dwangsommen opgelegd om te zorgen dat Klok de natuurschade herstelde – wat nog 
steeds niet fatsoenlijk is gebeurd. Eind februari hebben we opnieuw een handhavingsverzoek 
ingediend omdat er gebouwen werden gesloopt zonder ontheffing op de Wet natuurbescherming.  
Het wrange is dat Mooi Wageningen en buurtbewoners uit de Oude Nude al in 2014 hebben 
aangeven dat er beschermde soorten in het gebied voorkomen en dat daar onvoldoende 
maatregelen voor in plannen voor het industrieterrein waren opgenomen. Daarop is onvoldoende 
actie ondernomen door de Omgevingsdienst De Vallei (ODDV), de gemeente en de 
projectontwikkelaar. Wordt vervolgd, dus, helaas.  
 

• Boskap voor golfbaan 
Nog geen spoor van herstel kapschade  

Omdat de Wageningse golfbaan niet mocht uitbreiden op landgoed de Dorschkamp, moest het 
verloren gegane bosgebied binnen drie jaar na de kap worden herbeplant. Dat is nog altijd niet 
gebeurd. Mooi Wageningen en Stichting behoud cultuurlandschap de Dorschkamp hebben daarom 
begin 2019 aan de bel getrokken bij de betrokken instanties.  
 

• Campusrondweg en klankbordgroep Bereikbaarheid 
Strijd gaat door in frustrerend proces 

Samen met andere maatschappelijke organisaties in de coalitie ‘Wageningen Goed Op Weg’ strijden 
we tegen een provinciaal inpassingsplan voor een rondweg om de campus, dwars door een 
monumentale boerderij, beschermd open gebied, patrijzenhabitat, het Dassenbos, en strak langs 
stiltegebied. We dienden een uitgebreide zienswijze in op de ‘notitie reikwijdte en detailniveau’, 
waarin wordt geregeld wat er in de milieueffectrapportage moest komen, en we namen deel aan een 
provinciale klankbordgroep, maar niet aan de ontwerpateliers voor de nieuwe weg.  
 
Steevast brachten we twee punten naar voren. Een, dat de campusrondweg teveel ten koste gaat 
van natuur en landschap. En twee, dat er alternatieve oplossingen zijn om de bereikbaarheid van de 
campus te verbeteren, waaronder het vervangen van de rotonde Droevendaalsesteeg door een 
kruispunt met stoplichten, het openen van een westelijke campusingang over de busbaan, het 
bestrijden van het sluipverkeer tussen A12 en A50 via Wageningen, en het invoeren van betaald 
parkeren op de campus.  
 
Het resultaat van alle inspanningen tot nu toe is slechts dat de provincie het opwaarderen van 
bestaande infrastructuur tóch gaat meenemen in de milieueffectrapportage. De campusrondweg is 
een buitengewoon frustrerend proces waar we nu al ruim vier jaar veel tijd aan kwijt zijn. 
 

• Edese smeerpijp 
In beroep tegen lozing vervuild grondwater in de Rijn na verdunning met kostbaar Veluws 
grondwater  

De gemeente Ede wil toestaan dat het waterschap ernstig vervuild grondwater van het Edese Enka-
terrein mag lozen in de Rijn, via een pijpleiding door het Binnenveld, langs de Rijnsteeg en Haagsteeg 
naar de haven. Dit grondwater (de ‘Enkapluim’) hoort volgens de wet met de best beschikbare 
technieken gezuiverd te worden, en dat kan ook. Maar het waterschap mag het lozen na het te 
hebben verdund met kostbaar, schoon, Veluws grondwater, en dat voor een periode van honderd 
jaar. Dat komt neer op grootschalig knoeien met afval. Daarnaast heeft schoon water ook een prijs. 
Grondwater is veruit de belangrijkste bron voor drinkwaterwinning, het onttrekken draagt bij aan de 
verdroging van de Veluwse natuur, en het gaat ten koste van de waterafvoer van de Renkumse beek, 
waarvan de zeldzame beekprik afhankelijk is. We trekken in dit dossier samen op met de Stichting 
Milieuwerkgroepen Ede (SME). Wordt vervolgd. 
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• Grebbedijk 
Mooi Wageningen blijft aandacht vragen voor verbetering natuurkwaliteit uiterwaarden 

Mooi Wageningen is actief betrokken bij het Grebbedijkproject. Hoewel dit project zich richt op het 
versterken van de dijk, is de afgelopen jaren de meeste aandacht uitgegaan naar allerlei ideeën om 
daaraan gekoppeld allerlei nieuwe recreatieve ontwikkelingen toe te staan in de uiterwaarden. 
Samen met andere natuurbeschermingsorganisaties heeft Mooi Wageningen bij herhaling gewezen 
op de beschermde status van het gebied (Natura 2000) en de noodzaak om de natuurkwaliteit van 
het gebied te verbeteren. Het projectteam heeft blijkbaar geen boodschap aan de Europees 
beschermde status en heeft op geen enkele wijze inhoud gegeven aan de doelstelling om  de 
dijkversterking te combineren met natuurontwikkeling. Ook vanuit de gemeente is alleen maar 
aandacht voor plannen die de natuurwaarden van het gebied zullen vernietigen. Verantwoordelijke 
bestuurders geven tot nog toe helaas niet thuis. Wordt vervolgd. 
 

• Handhavingsverzoek Kielekampsteeg 
Ecologische verbindingszone blijkt wassen neus: niet goed vastgelegd in bestemmingsplan  

Ter compensatie van de aanleg van een noordelijke inprikker van de campus via de Bornsesteeg 
heeft de gemeente een strook grond langs de Kielekampsesteeg als natuur bestemd. Deze strook 
moet onderdeel worden van de ecologische verbindingszone aan de noordkant van Wageningen. 
Helaas is de inrichting van deze verbindingszones verre van geschikt om te functioneren als 
ecologische verbinding. Bovendien had de WUR als eigenaar van de woning aan de Kielkampsteeg 32 
een stuk van de verbindingszone illegaal bij de tuin getrokken. Via een handhavingsverzoek heeft 
Mooi Wageningen afgedwongen dat de strook is teruggegeven. Helaas heeft de gemeente de 
voorwaarden voor een goede ecologische inrichting niet goed vastgelegd in het bestemmingsplan. 
Daardoor is de beoogde ecologische verbindingszone in praktijk niet meer dan een diepe 
ontwateringssloot en een kaal gemaaid graslandje. Hier toont de WUR bepaald geen groen gezicht. 
 

• Herbegrenzing Natuurnetwerk Utrecht 
Natuurreservaat Achterbergse Hooilanden kleiner, procederen niet mogelijk 

De provincie Utrecht heeft vorig jaar de begrenzing van de Achterbergse Hooilanden in het 
Binnenveld aangepast. Als gevolg daarvan is het natuurreservaat ontsnipperd maar óók 13 hectare 
kleiner geworden. Een dergelijke verkleining van het natuurnetwerk is in strijd met geldende wet- en 
regelgeving en daarom heeft Mooi Wageningen een zienswijze ingediend. Helaas heeft de provincie 
alle argumenten daaruit genegeerd. Een flink stuk van de Achterbergse Hooilanden is uit het 
natuurnetwerk gehaald. Het laat zien dat de provincie Utrecht weinig waarde hecht aan haar eigen 
natuurbeleid en de daarvoor geldende regelgeving. Helaas hadden wij geen juridische mogelijkheden 
om er iets tegen te doen.  
 

• Landschapsboek 
Voortgang van ons boek over de landschappen van Wageningen 

We zijn begonnen met het maken van een boek over de historische geografie van de landschappen 
rond Wageningen, samen met andere organisaties. Hiervoor is een werkgroep gevormd met mensen 
van meerdere organisaties, waaronder de gemeente Wageningen, Stichting De Casteelse Poort en de 
Camera club. Een auteur en uitgever hebben aangegeven mee te willen schrijven en het boek uit te 
gaan geven. In juni 2018 zijn wij gestart met de vijf verzamelgroepen, één per landschapstype. Voor 
de zomer hopen wij de meeste informatie te hebben verzameld.  
Daarnaast zijn we bezig om de financiering rond te krijgen. Een eerste subsidieaanvraag heeft helaas 
nog geen succes gehad. Als de financiering rond is kunnen daarna de auteur en uitgever aan de slag. 
In 2020 hopen wij het boek klaar te hebben. 
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• Mooi Binnenveld 
Mooi Binnenveld haalt streefbedrag binnen voor aankoop natuur in Binnenveld  

De Stichting Mooi Binnenveld is door Mooi Wageningen opgericht om de aankoop, de inrichting en 
het beheer van de Binnenveldse Hooilanden te regelen. Op oudjaarsdag 2018 bereikte Stichting Mooi 
Binnenveld het streefbedrag van 400.000 euro voor de aankoop van 50 hectare grond ten behoeve 
van trilveen en blauwgrasland. Het bedrag werd bijeengebracht door de verkoop van certificaten aan  
burgers (235.000 euro), de geldprijs bij de Gelderse Pauwenveer die Mooi Wageningen van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds ontving (25.000 euro), overige bijdragen van fondsen (80.000 euro) en een 
subsidie van 60.000 euro van de gemeente Wageningen.  
 

• Natuur in de stad  
Studentenonderzoek en Groenberaad leveren opties op voor verbetering natuurwaarden 

In opdracht van Mooi Wageningen heeft een groep studenten van Wageningen Universiteit 
uitgezocht voor welke soorten de stedelijke omgeving van Wageningen van speciaal belang is en wat 
gedaan kan worden om het leefgebied van deze soorten te verbeteren en te vergroten. De studenten 
hebben een interessant rapport geschreven en de resultaten van hun onderzoek aangeboden aan de 
gemeente. Daarnaast hebben ze een folder gemaakt met daarin informatie over plantensoorten die 
aantrekkelijk zijn voor insecten.  
 
Mooi Wageningen heeft ook deelgenomen aan het initiatief van het Groenberaad om een 
groenstructuur te ontwikkelen voor de bebouwde kom van Wageningen. Hiervoor zijn een aantal 
brainstormsessies gehouden om te inventariseren welke elementen en structuren van ecologisch 
belang zijn en wat gedaan kan worden om deze te verbeteren. Het resultaat is een kaart met daarop 
actuele en potentiele natuurwaarden. Oud-bestuurslid Hugo Hoofwijk vertegenwoordigde de 
vereniging in het Wageningse Groenberaad. 
 

• Stiltegebied 
Verzoeken tot handhaving van stiltegebied in Binnenveld 

Wij ondersteunen het initiatief van een lid van onze vereniging bij diens verzoek aan de provincie om 
handhavend om te treden bij geluidsoverlast in stiltegebieden, met name het Binnenveld. Na te zijn 
gehoord door een provinciale commissie is er beroep aangetekend bij de rechtbank. Deze heeft zich 
onbevoegd verklaard en de zaak doorverwezen naar de Raad van State. Wordt vervolgd.  
 

• Tunnelkassen Monsanto 
Gemeente houdt zich niet aan eigen structuurvisie als ze toestaat dat Monsanto tijdelijke 
kassen permanent mag maken 

In de zaak van de tunnelkassen van zaadveredelaar Monsanto laat de gemeente Wageningen 
opnieuw zien dat ze zich niet aan haar eigen structuurvisie houdt. Het permanent toestaan van 
kassen tast het open landschap aan en vergroot het risico op volbouwen. We hebben in juli dan ook 
een zienswijze ingediend om te voorkomen dat de salamitactiek van Monsanto – tijdelijk als opstapje 
naar permanent – slaagt. We overlegden met het bedrijf over alternatieve locaties voor de 
tunnelkassen en over een bijdrage aan landschapsontwikkeling. De gemeente heeft nog altijd niet 
gereageerd. 
 

• Uiterwaarden 
Beheer en bescherming uiterwaarden (Natura 2000-gebied) nog altijd niet goed geregeld 

De uiterwaarden rondom Wageningen zijn beschermd natuurgebied. Ze zijn onderdeel van het 
Natuurnetwerk Nederland en aangewezen als Natura 2000-gebied. In de praktijk blijkt echter dat 
deze bescherming geen garanties geeft voor goed beheer en zorgvuldige bescherming. Mooi 
Wageningen vraagt samen met o.a. de Vogelwerkgroep van de KNNV en Vogelbescherming 
Nederland continue aandacht voor de natuur in de uiterwaarden. Hiervoor is regelmatig overleg met 
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Staatsbosbeheer de beheerder van het gebied en met de provincie Gelderland, de organisatie die 
verantwoordelijk is voor het realiseren van de natuurdoelen.  
 
Goed nieuws was er eind april 2018, toen bleek dat een kwartelkoning was neergestreken in het 
gebied. De kwartelkoning is een van de soorten waarvoor het gebied beschermd wordt. Het is een 
soort die nog maar op weinig plaatsen in Nederland voorkomt. Wageningen is een van de laatste 
plekken waar ze wel met enige regelmaat broeden. Dankzij intensief overleg met de beheerder is het 
geluk om te voorkomen dat het gebied in het broedseizoen is gemaaid (iets wat in 2017 wel was 
gebeurd) en dat het vee voortijdig in het gebied werd losgelaten.  
 
Voor de komende jaren is het belangrijk dat het beheer van de Bovenpolder verder wordt verbeterd. 
Voor het herstel is het van belang dat er in het broedseizoen niet wordt gemaaid, dat het klepelen 
wordt vervangen door meer geschikt maaibeheer, dat de intensieve begrazing door koeien en 
paarden wordt verminderd en dat het recreatief medegebruik is goede banen wordt geleid, o.a. door 
te voorkomen dat er allerlei paden door het gebied ontstaan en door het aanlijngebod voor honden 
ook daadwerkelijk te handhaven. Samen met andere organisaties blijft Mooi Wageningen deze zaken 
onder aandacht van de verantwoordelijke beheerders brengen.  
 

• Vliegveld Lelystad 
Plannen voor vliegveld Lelystad bedreigen stilte en hebben gevolg voor gezondheid en natuur  

Mooi Wageningen was één van de bijna 10.000 indieners van zienswijzen tegen de plannen van 
Lelystad Airport en de daaraan gekoppelde laagvliegroutes over Wageningen. In onze zienswijze 
vragen we vooral aandacht voor de verstoring van het stiltegebied het Binnenveld en de Veluwe, de 
gevolgen van het vliegtuiglawaai en de uitstoot van fijnstof op de volksgezondheid en de verstoring 
van beschermde natuurwaarden. 
 

• Wageningse Eng 
Bezwaar tegen legalisatie illegale bebouwing op de Wageningse Eng, pleidooi voor behoud 
waardevol onderdeel van nationaal landschap de Veluwe.  

Actief graanteelt stimuleren, verpaarding tegengaan en cultuurhistorie zichtbaar maken. Dat zou de 
gemeente volgens Mooi Wageningen moeten doen om de Wageningse Eng te behouden als 
waardevol onderdeel van nationaal landschap Veluwe.  
Mooi Wageningen heeft deze visie ingebracht bij de voorbereiding van de Gebiedsvisie Wageningse 
Eng, waarin de toekomst van de Eng wordt bepaald. De gemeente werkt aan de visie om een 
veegplan te kunnen uitvoeren, waarmee het vorige college in één keer allerlei afwijkingen van het 
huidige bestemmingsplan wilde afhandelen. In de praktijk komt dat erop neer dat als gevolg van 
gebrekkige handhaving allerlei illegale situaties, zoals schuurtjes en hoge hekken die werden 
gebouwd zonder bouwvergunning, alsnog worden gelegaliseerd. Mooi Wageningen wil dat 
voorkomen. Namens het bestuur neemt Freek deel in de klankbordgroep voor de verdere 
planontwikkeling.  
 

• Zonnevelden  
Mooi Wageningen pleit voor landschapsontwikkelingsplan om te zorgen dat het buitengebied 
er niet nog verder op achteruit gaat door de bouw van zonneparken  

De gemeente Wageningen wil energieneutraal worden en wil daarvoor ruim 35 hectare aan 
zonneveld realiseren in het buitengebied. Mooi Wageningen ziet dit als een vorm van verstedelijking 
en een grote bedreiging voor het landschap. In een extra alv in mei werd een ledencommissie 
ingesteld die voor de vereniging een standpunt zonnevelden formuleerde, die in de alv van 
december werd overgenomen. De vereniging wil dat de gemeente eventuele locaties kiest op basis 
van een deugdelijke analyse en landschapsontwikkelingsvisie, en ervoor zorgt dat het buitengebied 
er per saldo aanmerkelijk op vooruit gaat.  
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De gemeente is begonnen met het voorbereiden van een landschapsvisie, vast te stellen in 2021, en 
verkent het idee om bij de aanleg van zonnevelden voor de rest van het buitengebied een 
programma te ontwikkelen om biodiversiteit, natuur, landschap en recreatie een stevige impuls te 
geven, zódanig dat de energieambitie ook in dit opzicht groen uitpakt. Maar helaas wil de gemeente 
niet op het resultaat wachten en nu al beginnen op basis van ‘voorlopige criteria’. Wij hebben 
hierover mogen meedenken, maar vinden de criteria te zacht en de locaties onvoldoende 
onderbouwd. 
 
Het bestuur heeft een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan voor 7 hectare groot 
zonnepark langs de Haarweg. Dat werd afgewezen, maar leidde wel tot enkele groene aanpassingen 
van het raadsbesluit. Vervolgens heeft het bestuur beroep ingesteld bij de Raad van State. Het plan is 
de aanleg van zonnevelden ten minste tegen proberen te houden tot er goed beleid is voor het 
buitengebied. 
 

4. Realisatie jaarplan 2018-2019 
Al met al heeft het bestuur bijna het hele jaarplan gerealiseerd dat de alv van april 2018 had 
vastgesteld: 
 
Vereniging 

✓ We gaan bouwen aan de vereniging door betere interne communicatie en het organiseren 
van activiteiten  

✓ We beginnen met actieve ledenwerving. 
✓ We verbeteren de website,  
± We zetten het materiaal van de vorige website erbij, liefst vanaf het begin van de vereniging 

(zie: online) 
✓ We brengen de ledenadministratie en contributie-inning op orde 
✓ We proberen subsidie te krijgen voor de activiteiten van de vereniging  

 
Activiteiten 

✓ We helpen Wageningen Schoon met opschoonwandelingen. 
✓ We zoeken samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe voor het 

organiseren van meer natuurwerkdagen.  
 

Initiatieven 
✓ We maken een boek over de historische geografie van de landschappen rond Wageningen, 

samen met andere organisaties  
- We ronden ons onderzoek naar sluipverkeer in het Binnenveld af, samen met de 

Fietsersbond, en doen een voorstel aan de gemeente Wageningen  
✓ We proberen de overheid te bewegen om te investeren in bescherming en ontwikkeling van 

natuur en landschap in het buitengebied. 
✓ We proberen de overheid te bewegen tot natuurvriendelijk groenbeheer binnen en buiten 

de bebouwde kom. 
✓ We nemen deel aan het Groenberaad van de gemeente Wageningen, samen met het 

Wagenings Milieuoverleg en de Bomenstichting.  
 

Inspraak en beroep 
✓ We strijden voor verbetering van de natuurwaarden in de uiterwaarden, onder andere door 

deelname aan het planproces voor de versterking van de Grebbedijk. 
✓ We proberen de campusrondweg tegen te houden en andere verkeersmaatregelen te 

stimuleren, samen met onze collega-organisaties in Wageningen Goed op Weg. 
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