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1. Bestuur  
 
Het bestuur bestond uit Patrick Jansen (voorzitter), Hans Brons (vicevoorzitter; inspraak, 
bezwaar, beroep), Marjan Boone (secretaris), Henk van der Lei (penningmeester/algemeen 
bestuurslid), Raoul Beunen (inrichting en beheer), Yvonne de Hilster (communicatie), Nico de 
Koning (ledenactiviteiten). Adriana Hulsmann deed de ledenadministratie en volgde in 
november Henk op als penningmeester.  
 
Het bestuur vergaderde tien keer. Van alle bestuursvergaderingen zijn notulen gemaakt. 
Daarnaast is er uiteraard veel overlegd via mail en app.  
 
Ondersteuning 
Het bestuur kreeg weer belangrijke ondersteuning van leden. Speciaal willen we bedanken 
Freek Aalbers (activiteitencoördinatie, visie Wageningse Eng), Hettie van Nes (signalering en 
advies), Jan Kuijkhoven en Joost Reijnen (kascommissie), Sjak Lomme (energietransitie), Hanita 
Zweers (excursieleider, Nudepark 2), Henk Kloen (excursieleider), Hugo Hoofwijk 
(Groenberaad) en Francisca Sival (landschapsboek). Ook dank aan Henk van Ruitenbeek voor de 
illustratie bij het Grebbedijkdossier. 
 
Ook dit jaar werd weer duidelijk hoe belangrijk dit soort ondersteuning is. Het kost veel tijd om 
invloed uit te kunnen oefenen in de planfase en fases van besluitvorming (inspraak) en bezwaar. 
Dat kan het bestuur niet alleen, meer leden die mee willen helpen op dossiers werden node 
gemist.  
 

 Grauwe Klauwier 

 

2. Vereniging 
 

Ledenactiviteiten 
In het afgelopen jaar zijn diverse excursies en werkdagen georganiseerd.  

• In februari heeft Mooi Wageningen geholpen met het herstel van een houtwal langs het 
klompenpad bij de Haarweg. 

• In mei vier excursies in het kader van Fête de la Nature, met een mooie opkomst en 
enthousiaste reacties: in de uiterwaarden twee met vroege vogels en riviernatuur; bij het 
natuurcompensatieproject voor Nudepark 2; en langs de levensaders in Noord-West. 

• Op de landelijke natuurwerkdag in november hebben we op de Eng geholpen bij 
snoeiwerkzaamheden, met in de lunchpauze een toelichting van Wim Braakhekke op het 
ontstaan van de Wageningse Eng.  
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• In februari hebben we op de Eng een flinke patrijzenhaag helpen planten en begin maart 
zaailingen van populieren helpen uittrekken in het Binnenveld. Bij beide was onze hulp 
zeer welkom, en dankzij een goede opkomst hebben we veel werk kunnen verzetten.  

 

 Aanplant patrijzenhaag  
 

Samenwerkingen 
Bij de werkdagen werken we samen met andere landschapsorganisaties zoals 
Landschapsbeheer Gelderland, de Steenuilenwerkgroep en Landschapsbeheer Zuid-Veluwe. 
Door de krachten te bundelen krijgen we meer voor elkaar. Freek Aalbers van 
Landschapsbeheer Gelderland speelt daarbij een belangrijke en hoogst gewaardeerde 
coördinerende rol.  
 
We hebben in 2019 ook eindelijk eens goed kennisgemaakt met Vijf Dorpen in het Groen, de 
Renkumse tegenhanger van Mooi Wageningen. Directe aanleiding was het plan voor een groot 
zonnepark op landgoed Quadenoord (Renkum). Door de samenwerking was het protest 
krachtiger.  
 

Landschapsboek 
We hebben weer enkele stappen gezet om het boek van de grond te krijgen over de 
landschappen rond Wageningen. Inmiddels is een uitgever gevonden, hebben we een financiële 
toezegging van de gemeente Wageningen binnen en zijn inhoud en vormgeving steeds concreter 
aan het worden, maar de financiering is nog niet rond. We hopen nog steeds in 2020 het boek te 
kunnen presenteren. 
 

Ontwikkeling ledenbestand  
We hebben (tot april 2020) een kleine 20 nieuwe leden mogen verwelkomen, meest dankzij de 
Molenmarkt (september), waar we met een kraam stonden. In oktober stond Mooi Wageningen 
ook met een stand op de Dag van de Wageningse Eng. Maar dat bleek geen succes, mede door 
stormachtig weer.  
 
Ondanks de nieuwe aanwas is het totaal aantal leden wat gedaald. Dit is een direct gevolgd van 
onze inzet om achterstallige contributies te innen en het ledenbestand weer actueel te krijgen. 
Leden die ook na herhaalde aanschrijving niet reageerden en al meerdere jaren geen contributie 
betaald hadden, hebben we van de ledenlijst afgevoerd. Ook waren er leden die na aanschrijving 
aangaven niet langer lid te willen blijven of nog in de administratie stonden maar bleken te zijn 
overleden. 
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Extra ledenvergadering 
We hebben dit jaar één extra ledenvergadering georganiseerd, voorafgaand aan een 
brainstormsessie over de visie buitengebied van de gemeente Wageningen. De brainstorm werd 
ingeleid met een presentatie over de nieuwe Omgevingswet en wat dit betekent voor 
omgevingsbeleid en de omgevingsvisie.  
 

Communicatie  
De website is verhuisd naar een standaard WordPress-omgeving. Daarbij is niet alleen de 
bestaande content met succes verhuisd. Ook zijn nieuwberichten van veel eerdere datum weer 
online beschikbaar gemaakt. Communicatiebureau de Lynx heeft hier een waardevolle bijdrage 
aan geleverd.  
 
Op de website verscheen weer een flinke reeks nieuwsberichten. Ons Twitteraccount 
(@mooiwageningen) groeide door naar ruim 1400 volgers (+250). Op Facebook 
(@mooiwageningen) hebben we bijna 800 volgers (+100). Onze posts leveren ook altijd weer 
verkeer op naar onze website.  
 
We informeerden leden en andere belangstellenden ook weer via onze maandelijkse 
nieuwsbrieven en extra mailings bij ledenactiviteiten. Nieuwe leden kregen een welkomstmail.  

 

 Patrijs 

3. Natuur- en landschapsbescherming 
 
Het was opnieuw een druk jaar met daarbij ook verschillende al langer lopende dossiers die 
aandacht vroegen. We namen deel aan bijeenkomsten, overlegden met wethouders, 
gedeputeerden, raadsleden, ambtenaren en collega-organisaties, spraken in, dienden 
zienswijzen in, maakten bezwaar en gingen ook weer in beroep. Over verschillende 
onderwerpen zijn we in de Gelderlander verschenen, waaronder de Grebbedijk en zonnepark 
Quadenoord.  
 
De vier onderwerpen die afgelopen jaar de meeste inzet hebben gevraagd zijn: 

• Zonneparken  
• Grebbedijk en uiterwaarden 
• Gebiedsvisie Wageningse Eng 
• Visie buitengebied 
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Zonneparken 
Initiatieven voor het opwekken van ‘duurzame’ energie hebben opvallend weinig aandacht voor 
de gevolgen voor natuur- en landschap, terwijl ze juist doen voorkomen groen bezig te zijn. We 
hebben ons daarom ook afgelopen jaar weer in een vroeg stadium gemengd in overleggen over 
nieuwe zonneparken, waarbij we steeds het belang van natuur en landschap benadrukken.  
 
In onze bezwaarprocedure tegen zonneveld Haarweg was ons grootste bezwaar dat de 
gemeente toestemming gaf voor de ontwikkeling van het zonnepark zonder integrale visie op 
het buitengebied en zonder een uitwerking van de mogelijkheden om gelijktijdig met de 
energietransitie ook te investeren in het vergroten en verbeteren van de kwaliteit van het 
buitengebied. Het bezwaar richtte zich dan ook niet op het zonnepark an sich, maar op het feit 
dat de gemeente geen zorgvuldige afweging van belangen heeft gemaakt en zich niet hield aan 
hier eigen beleid. Verder bleek tijdens de procedure dat het weiland waar het zonnepark moest 
komen eerder al was aangewezen als compensatie voor het leefgebied van de steenuil dat door 
de ontwikkeling van Kortenoord verloren is gegaan. Daarbij was afgesproken dat het 
betreffende weiland open zou blijven, onder meer omdat het belangrijk leefgebied is voor de 
steenuil. Die toezegging bleek dus boterzacht. Want bij de eerste beste gelegenheid heeft de 
gemeente toestemming gegeven om het gebied vol te bouwen met zonnepanelen.  
 

 Haarweg  
 
Het beroep bij de Raad van State hebben we helaas verloren. Dat de gemeente de bijdrage van 
het zonnepark aan de verduurzaming overschat, betekent niet dat er geen bijdrage is, aldus de 
Raad van State. De inhoudelijke onderbouwing van de aantasting van het leefgebied van de 
steenuil was weliswaar binnen de gestelde termijn, maar volgens de Raad van State toch een te 
laat ingebrachte beroepsgrond  en werd daardoor buiten beschouwing geleden. Initiatiefnemers 
mogen dus kennelijk wel quickscans opstellen en aanleveren die van geen kant deugen.  
 
Het bezwaar tegen de plannen voor de bouw van een zonnepark met 40 duizend panelen op 
landgoed Quadenoord richtte zich op het feit dat de bouw in beschermd natuurgebied was 
gepland. Het plaatsen van tienduizenden zonnepanelen staat haaks op de ambitie om in het 
gebied natuur en biodiversiteit te beschermen en verbeteren. Mooi Wageningen wist in 
samenwerking met Vijf Dorpen in het Groen (Renkum) ook diverse landelijke natuur- en 
milieuorganisaties te bewegen tot een gezamenlijk bezwaar. De provincie Gelderland maakte 
gelukkig vrij snel duidelijk dat een dergelijke ontwikkeling niet past in beschermd natuurgebied 
en heeft de aangevraagde vergunning resoluut geweigerd.  
 

Grebbedijk en uiterwaarden 
Het  proces rondom de versterking van De Grebbedijk is ook weer een stap verder. Afgelopen 
jaar heeft het projectteam een ontwerp voorkeursalternatief ontwikkeld. Bij elke stap hebben 
we samen met de KNNV-Vogelwerkgroep en Vogelbescherming Nederland kennis aangereikt en 
onze zienswijze gegeven op de voorliggende plannen.  
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Het grootste knelpunt van het project is dat het gebruikt wordt om uit te zoeken of het mogelijk 
is om nieuwe recreatieve voorzieningen in beschermd natuurgebied te ontwikkelen. Heel 
specifiek gaat het dan om een zwemplas en een roeibaan. Wij zijn fel tegen deze extra 
recreatiemogelijkheden. Een, vanwege de grote negatieve effecten op de natuur door zowel 
verlies en versnippering van leefgebied. Twee, door verstoring als gevolg van het recreatief 
medegebruik.  
 
Wel hebben we geprobeerd om samen met de watersportverenigingen een alternatief te 
ontwikkelen waarbij de omvang van ingerichte natuur in de uitwaarden zou toenemen en 
waardoor wellicht ook ruimte gevonden kon worden voor meer recreatie. Dat plan is door de 
projectorganisatie terzijde geschoven.  
 
Onlangs hebben we onze zienswijze op het voorliggende ontwerp voorkeursalternatief 
ingediend. De kern daarvan is dat de uiterwaarden een beter plan verdienen. Een plan waarbij 
de natuur er duidelijk op vooruitgaat ten opzichte van een situatie zonder dijkversterking. 
Ruimte voor watersportrecreatie is er alleen als er ook meer ruimte voor natuur wordt 
gerealiseerd en zeker niet als het ten koste gaan van beschermd natuurgebied. Daarnaast 
hebben we nogmaals gewezen op de mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied 
en de beleving daarvan te versterken. 
 

 Grebbedijk. Illustratie Henk van Ruitenbeek 
 

Bovenste polder 
Ondertussen dringen we bij de verantwoordelijke overheden en Staatsbosbeheer aan op goed 
beheer van de Bovenste polder, een waardevol natuurgebied in de Rijnuiterwaarden. Zo hebben 
we aandacht gevraagd voor de negatieve effecten van de intensieve begrazing, het vertrappen 
van riet door koeien en paarden, het voorkomen van maaien in het broedseizoen en het maken 
van een integraal zoneringsplan voor het recreatief medegebruik. Naar aanleiding daarvan zijn 
diverse maatregelen genomen om het beheer van het gebied te verbeteren. Ook wordt er nu 
opgetreden tegen mensen met loslopende honden.  
 
Een handhavingsverzoek tegen het injecteren van drijfmest in beschermd natuurgebied loopt 
nog. Het huidig gebruik als productiegrasland is volgens ons in strijd met het doel om hier 
kruiden- en faunarijk grasland te realiseren.  
 
Daarnaast is afgelopen najaar werk gemaakt van de herplant van bomen langs de rivier. Bij het 
groot onderhoud dat Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd was ten onrechte ook een aantal bomen 
langs de rivier ter hoogte van de steenfabriek gekapt. Om die fout te herstellen heeft 
Rijkswaterstaat na overleg met gemeente, Mooi Wageningen en de bewoners van de 
steenfabriek een vijftal zwarte populieren geplant. Het zal even duren voor die bomen weer net 
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zo’n omvang hebben als de gekapte bomen. Maar met de herplant hebben de ruimtelijke en 
ecologische kwaliteit van het gebied wel weer een impuls gekregen.  
 

Gebiedsvisie Wageningse Eng 
Na een eerdere valse start van het gebiedsproces voor de Wageningse Eng liep het afgelopen 
jaar, met een nieuwe opzet, beter. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van alle 
belanghebbenden, waaronder een vertegenwoordiger namens Mooi Wageningen en andere 
groene organisaties tezamen. Het was geen eenvoudig proces. Dit komt omdat meningen, visies 
en belangen uiteenlopen, en sommige partijen (belanghebbenden) de visie willen gebruiken om 
illegale activiteiten te legaliseren. Ook stelt de gemeente weinig middelen beschikbaar om het 
gebied een kwaliteitsimpuls te geven.  
 
Mooi Wageningen heeft in een zienswijze haar belangrijkste punten nogmaals kenbaar gemaakt, 
waaronder het tegengaan van bebouwing en verpaarding, en het stimuleren van graanteelt en 
kleine landschapselementen. Het gebiedsproces en de bijbehorende visie bieden hopelijk een 
basis om in de toekomst samen te werken aan het verbeteren van de ruimtelijke en ecologische 
kwaliteit van het gebied. Veel partijen lijken die ambitie te delen. Het plan is dan ook om samen 
te werken aan herstel en onderhoud van allerlei landschapselementen op de Eng.  
 

Visie buitengebied 
Bij de plannenmakerijen voor zonneparken was het een van de punten waar we bij de gemeente 
Wageningen op hebben gehamerd: zonder visie voor het buitengebied kun je geen integrale 
afweging maken en zijn natuur en landschap al snel de grootste verliezers.  
 
Afgelopen jaar is de gemeente Wageningen gestart met het maken van een visie buitengebied. 
Daarvoor heeft de gemeente input gevraagd van bewoners en organisaties. We hebben om te 
beginnen aanbevelingen gedaan voor de vormgeving van het proces, en daarna zelf een 
brainstormsessie met leden gehouden om ideeën te verzamelen en onze strategie te bepalen. Wij 
zien het opstellen van deze visie buitengebied als een kans om stevig beleid te ontwikkelen voor 
natuur, landschap, biodiversiteit en extensieve recreatie in het buitengebied. 
 
Via de diverse bijeenkomsten van de gemeente en de online enquête die was uitgezet zijn die 
ideeën ingebracht. Dat heeft best wat input opgeleverd. De participatie was echter beperkt tot 
het aandragen van informatie, en het is onduidelijk of en hoe er wat met de ideeën wordt 
gedaan. Wordt dit jaar vervolgd. 
 

En verder: 

• Loopt er nog een beroepsprocedure tegen de aanleg van een pijpleiding om vervuild 
grondwater vanaf het Enka-terrein in Ede te lozen in de Nederrijn bij Natura 2000-
gebied Rijntakken, en verdund met schoon en kostbaar Veluws grondwater . 

• Hebben we in juni bij de gemeente gemeld dat er zestien jonge elzen waren 
weggeklepeld langs het fietspad langs Droevendaal. Ze waren het jaar daarvoor door 
scholieren geplant op de boomplantdag. De gemeente heeft daarop de aannemer 
aangesproken en die heeft in december nieuwe boompjes geplant.  

• Hebben we afgelopen jaar opnieuw een handhavingsverzoek ingediend tegen het feit dat 
een deel van de ecologische verbindingszone langs de Kielekampsteeg als tuin is 
ingericht. De omgevingsdienst bevestigde dit keer dat de inrichting niet conform een 
ecologische verbindingszone is, maar zegt niet te kunnen handhaven door de manier 
waarop het bestemmingsplan is opgesteld. Het is nu aan de gemeente om samen met de 
eigenaar van het terrein tot een goede inrichting te komen.  
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• Hebben we begin 2019 een zienswijze ingediend op de voorgenomen laagvliegroutes 
voor Lelystad Airport. Dat zou namelijk beteken dat er boven Wageningen flink meer 
vliegverkeer is te verwachten en lager overvliegend dan nu het geval. Dat leidt tot extra 
verstoring, met negatieve gevolgen voor natuur en gezondheid. Op de zienswijze is geen 
inhoudelijke reactie gekomen en gaandeweg wordt ook duidelijk dat er heel veel misgaat 
in het proces dat tot een nieuw vliegveld zou moeten komen.  

• Hebben we waar nodig Campusroute Nee gesteund in het verzet tegen de plannen voor 
een nieuwe autoweg door het Binnenveld en regelmatig deelgenomen aan de 
Klankbordgroep van de provincie Gelderland. 

• We volharden in ons verzet tegen het legaliseren van de tunnelkassen van Monsanto in 
het open landschap van de Nude. Een bemiddelingspoging van de provincie Gelderland 
strandde omdat WUR geen grond beschikbaar wilde stellen. 

• We hebben samen met andere organisaties een zienswijze ingediend tegen een nieuwe 
verbrandingsinstallatie op ONO. 

• We hebben een lid gesteund in diens beroep bij de Raad van State tegen de provincie 
Gelderland vanwege gebrekkige bescherming van de stilte in stiltegebied Binnenveld. 
Het beroep bleek niet ontvankelijk.  
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4. Realisatie jaarplan 2018-2019 
Wat hebben we gerealiseerd van wat we ons in het jaarplan 2019-2020 ten doel hadden gesteld? 
 

Vereniging 
√  We schonen het ledenbestand op 
√  We halen zoveel mogelijk achterstallige contributies binnen 
‡   We zetten ons in voor behoud en werving van leden, en streven naar 400 leden 
‡   We proberen meer leden actief te krijgen 
√  We stellen een coördinator ledenwerving aan 
√  We stappen over naar een WordPress-website 
 

Activiteiten 
√  We zetten in op positieve activiteiten: werkdagen en excursies die laten zien dat we niet 
alleen maar ergens tegen zijn en dat ook goed naar buiten brengen  
√  We houden publieksvriendelijke acties zoals het opschonen van slootkanten 
X   We organiseren nog minstens één Groene netwerkborrel 
 

Initiatieven 
X   We gaan subsidies proberen binnen te halen voor activiteiten 
√  We verstevigen onze samenwerking met andere organisaties op dossiers en maken deze 
zichtbaarder, om breder draagvlak te creëren en te laten zien  
X   We brengen een boek uit over de landschappen van Wageningen 
‡    We zorgen dat we vaker onderwerpen agenderen 
 

Inspraak en beroep 
√   We blijven strijden voor een landschapsontwikkelingsplan en verbetering natuurwaarden in 
de uiterwaarden. 
√   We blijven strijden tegen de Enkasmeerpijp en de campusrondweg. 
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5. Financieel jaarverslag 
 

 
 
  

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 

  Inventaris

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Liquide middelen

SNS-bank betaalrekening

SNS-bank spaarrekening

Totaal

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve (vrij vermogen)

Bestemmingsreserves

- Nudeterrein/Pandaparkeerplaats

- Landschapsboek

Kortlopende schulden

Vooruitbetaalde ledencontributie

Overige schulden 

Totaal

-                  

31-12-2018

6.965         

13.821       

31-12-2019

11.571

€

-                  

-                  

€ 

-                     

-                     

€

-                  

€

11.173        

13.821

-                 

-                 

-                  

4.438         

11.403      

-                  

2.500          

148             

-                  

168            

-                  

11.571    

148                

13.673          

168             

13.821 11.571

4.905 2.664

8.916 8.908
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  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

BATEN

Contributies leden

Contributies leden (achterstallig)

Giften en donaties

Overige inkomsten

Rentes

Som van de baten

LASTEN

Bestuurskosten

Notariskosten (statutenwijziging)

Communicatie en ledenwerving

Activiteiten natuurwerkdagen

Onderzoek

Bezwaar en beroep

Jubileumboek

Bankkosten

Overig

Som van Lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

- continuïteitsreserve

-                          

-                 

€

-              

887

-                 

-                     

€

6.314         

2.500

4.438

-                 

280             

- bestemmingsreserve 

nudepark/pandaparkeerplaats

- bestemmingsreserve landschapsboek

304            

-                  

4.054

2.251

-                  

147

-                  

-              

3.360

2018

€

- continuïteitsreserve

5.900

2.871          1.750            -                 

-                  2.500            -                 

-                          

-                          

147

153            100                

500                

-                  

2019

2.500

1.179

147

€

2019

246             

1.032

358            

-/-

-                     

276             

2.270

-                     

-                  

€

Begroot

5.900      

224

-                     

4.044

2.270

Werkelijk

4.208 -                  

€

Werkelijk

100                

-                  300                

142             80              

9                  40                  68              

229             500                -                 

-                  150                137            
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Toelichting op afrekening 2019  
 
Bij de beoordeling van het financiële jaar 2019 valt op dat er een inhaalslag heeft plaatsgevonden 
van de inning van contributie. Dit heeft tot gevolg gehad dat de binnengekomen contributies, vaak 
van enkele jaren, hoger dan begroot zijn. 
 
Het jaar 2019 sluiten we af met een positief resultaat van 2.270 euro, ondanks de hoge kosten voor 
bezwaar en beroep. Deze kosten zijn hoog omdat we dit jaar een aantal dossiers hadden waarvoor 
we juridische bijstand nodig hadden en/of naar de Raad van State zijn gegaan (zonnepark Haarweg, 
ENKA-smeerpijp). Ter vergelijking: 2018 sloten we af met een positief resultaat van 147 euro. 
 
Resultaatbestemming 

• Het exploitatieresultaat over 2019 vertoont een overschot van 2.270 euro. Dit zal worden 
toegevoegd aan het eigen (vrije) vermogen.  

• Een bedrag van 4.438 euro wordt onttrokken aan de bestemde donatie ‘juridisch actie Nudepark 
2/pandaparkeerplaats’ en toegevoegd aan het eigen (vrije) vermogen.  

• Een bedrag van 2.500 euro wordt onttrokken aan het eigen vermogen en toegevoegd aan het 
bestemmingsreserve landschapsboek.  

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 
 
Overstap naar Triodos 
Begin 2020 hebben we de aanvraag voor de overstap van de SNS bank naar de Triodosbank in gang 
gezet. We wilden graag bij een eerlijke bank gaan bankieren; ook een aantal leden had hierom 
verzocht. Triodos doet een uitgebreide screening van nieuwe zakelijke klanten. We hopen dat de 
overstap nog in het eerste kwartaal van 2020 wordt afgerond.  
 
We zullen daarna de overstapservice van Triodosbank gaan gebruiken. Dit betekent betalingen die 
binnen 13 maanden nog op onze oude SNS-rekening binnenkomen automatisch worden gestort op 
onze Triodos rekening. Omdat op afschriften duidelijk wordt aangegeven wie dit oude 
rekeningnummer nog gebruikt, kunnen we makkelijk zelf het nieuwe doorgeven. Afgegeven incasso’s 
worden automatisch gewijzigd. 
 

6. Jaarplan 2020-2021 
Voor de komende bestuursperiode stelt het bestuur het volgende voor: 
 

Vereniging 
- We zetten ons in voor uitbreiding van het ledenbestand tot 325 leden.  
- We verstevigen onze samenwerking met andere organisaties 

 

Activiteiten 
- We zetten verder in op positieve activiteiten zoals werkdagen, excursies en lezingen  
- We organiseren nog minstens één Groene netwerkborrel 

 

Initiatieven 
- We werken actief aan landschapsontwikkeling, en proberen daarvoor subsidie te krijgen 
- We ijveren voor het uitbannen van sluipverkeer door het Binnenveld en de bossen 
- We publiceren met uitgeverij Blauwdruk een boek over de landschappen rond 

Wageningen 
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- We zorgen dat we nóg vaker onderwerpen agenderen 
 

Inspraak en beroep 
- We verzetten ons tegen de opofferen van natuurterrein in de uiterwaarden aan recreatie. 
- We verzetten ons tegen zonnevelden en windmolens zolang niet tegelijkertijd de 

kwaliteit van het buitengebied fors wordt verbeterd 
- We verzetten ons tegen de Enkasmeerpijp, en eisen sanering van de ENKA-vervuiling 
- We verzetten ons tegen de Campusrondweg, mocht de provincie daartoe besluiten 
- We nemen actief deel aan de inspraak op de omgevingsvisie buitengebied 

 
 

  Binnenveldse Hooilanden 
 

 

Wageningse Eng  
 


