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1. Bestuur  
 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestond per 1 april 2021 uit Joost Reijnen (voorzitter), Hans Brons (vicevoorzitter), 
Marjan Boone (secretaris), Adriana Hulsmann (penningmeester), Raoul Beunen en Nico de 
Koning. Yvonne de Hilster heeft in maart 2021 het bestuur verlaten. Na het vertrek van Patrick 
Jansen (voorzitter) per juni 2020 heeft het bestuur in september 2020 Joost Reijnen tot 
voorzitter gekozen.  
 
Het bestuur vergaderde sinds juni 2020 tien keer. Van alle bestuursvergaderingen zijn notulen 
gemaakt. Van deze tien vergaderingen is slechts eenmaal fysiek vergaderd. De overige 
vergaderingen hebben vanwege de beperkingen rond ‘corona’ digitaal plaatsgevonden.  
 

Ondersteuning 
Het bestuur kreeg weer ondersteuning van leden. Speciaal wil het bestuur bedanken Hettie van 
Nes (signalering en advies), Jan Kuijkhoven en Dick Verduyn (kascommissie), Hugo Hoofwijk 
(Groenberaad), Patrick Jansen (Twitter en advies) en Francisca Sival (landschapsboek).  
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. Daarnaast is het bestuur de laatste maanden 
dringend op zoek naar vrijwilligers/leden die communicatietaken zouden willen vervullen. 
 
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 ons 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. 
 
Automatisering 
In september heeft het bestuur een account voor ‘Google voor Non-profitorganisaties’ 
aangevraagd en verkregen. Als non-profitorganisatie kwam Mooi Wageningen voor een gratis 
versie in aanmerking. Inmiddels maakt het bestuur volop gebruik van slimme beveiligde apps, 
zoals Documenten, Drive en Google Meet. 
 

Rooster van Aftreden  

Naam Functie Benoemd per Termijn tot Uiterlijke termijn   

Joost Reijnen voorzitter juni-2020 juni-2022 juni-2026   

Hans Brons vicevoorzitter april-2005 april-2021 april-2021 herkiesbaar 

Marjan Boone secretaris december-2018 december-2020 december-2024 herkiesbaar 

Adriana Hulsmann penningmeester november-2019 november-2021 november-2025   

Raoul Beunen lid oktober-2017 oktober-2021 oktober-2023   

Nico de Koning lid december-2018 december-2020 december-2024 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 van zes jaren in functie kan blijven. Van voornoemde termijn 
kan, vanwege de benodigde expertise en/of ervaring, na een gemotiveerd voorstel van het 
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bestuur aan de algemene vergadering worden afgeweken. Het bestuur stelt voor om Hans Brons, 
Marjan Boone en Nico de Koning te herbenoemen. 

2. Vereniging 
 

Ledenactiviteiten 
Door de coronacrisis was 2020 een jaar met beperkte werkdagen. Samen met Mooi Binnenveld 
is er op 7 maart en op 15 augustus in het Binnenveld gewerkt aan het verwijderen van kleine 

boompjes langs de 
Veensteeg in de 
graslanden. De 
Binnenveldse Hooilanden 
ontwikkelen zich tot natte 
graslanden met hoge 
biodiversiteit. De opslag en 
uitlopers van bomen 
draagt hier niet toe bij. Op 
7 maart bleek dat de 
meeste boompjes langs de 
Veensteeg worteluitlopers 
hadden en het was een 
zware klus om ze uit te 
graven en los te trekken. 
Op 15 augustus waren we 
voorbereid op dit zware 
werk, maar bleken de 
meeste boompjes verder in 

het veld veel makkelijker te verwijderen. Een overvliegende visarend tijdens de koffiepauze was 
welverdiend.  
 

Samenwerking 
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. 

 

Landschapsboek 
We hadden gehoopt het landschapsboek in 2020 te kunnen presenteren. Maar het samenstellen 
van het boek heeft toch extra tijd gekost. Wel zijn er inmiddels concrete vorderingen gemaakt, 
zodat het landschapsboek naar verwachting in juni 2021 beschikbaar zal zijn. We zijn 
voornemens om voor leden van de vereniging het boek tegen gereduceerd tarief aan te bieden. 
 

Ontwikkeling ledenbestand  
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 2020 niet gerealiseerd. Het ledenaantal daalde in 2020 zelfs licht. Zo heeft het 

bestuur leden met meerdere jaren contributieachterstand die niet reageerden op herhaalde 
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verzoeken tot betaling uit het ledenbestand geschrapt. En er waren enkele opzeggingen. De 

aanwas van nieuwe leden compenseerde het verlies aan leden uiteindelijk niet. Op 31 december 

2020 telde de vereniging 309 leden. Het bestuur is voornemens een plan uit te werken om een 

verdere afname van leden om te zetten naar een toename. 

  

Communicatie 
Op de website verscheen slechts een beperkt aantal nieuwsberichten. We informeerden leden en 
andere belangstellenden via onze nieuwsbrieven. Dit keer waren het helaas maar acht 
Nieuwsflitsen. Debet hieraan waren de beperkte aantallen activiteiten als gevolg van Covid-19 
en de onderbezetting in het bestuur op communicatie. Het bestuur is dan ook op zoek naar 
vrijwilliger(s) ‘communicatie’. 
 
Ons Twitteraccount (@mooiwageningen) groeide in 2020 naar ruim 1.500 volgers (+100 t.o.v. 
vorig verslagjaar).  
Op Facebook (@mooiwageningen) hebben we nu 812 volgers. Onze posts leveren ook altijd 
weer verkeer op naar onze website. 
 
Nieuwe leden kregen een welkomstmail.  

3. Natuur- en landschapsbescherming 
 

Op het gebied van natuur- en landschapsbescherming haalden we in 2020 wisselende successen. 

Enkele langlopende dossiers vroegen hernieuwde aandacht. We gaven adviezen, dienden 

zienswijzen en beroepen in en hadden veel (digitaal) overleg. We verschenen inhoudelijk enkele 

keren in De Gelderlander en bij Omroep Gelderland, zoals bijvoorbeeld in verband met de 

‘Smeerpijp ENKA’. Bilateraal overleg met wethouders, statenleden, raadsleden en ambtenaren 

en collega-organisaties was vaak alleen mogelijk via Teams, Zoom of Meet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderwerpen hebben we verdeeld in: 

● Algemeen  
● Uiterwaarden 
● Binnenveld en Nude 
● Stuwwal en Enk 
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Algemeen 
 

Edese Smeerpijp – giflozing in de Nederrijn onacceptabel: Mooi Wageningen ging samen met 

Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) bij de Raad van State in hoger beroep tegen de 

uitspraak van de rechtbank Gelderland in de zaak van de ‘Edese Smeerpijp’. Het gaat hier om een 

zogeheten maatwerkvoorschrift op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen. Dit maakt 

het mogelijk vervuild grondwater afkomstig van 

het voormalige Enka-terrein direct in de 

Nederrijn bij Wageningen te lozen. Mooi 

Wageningen vindt dat zuiveren met actief kool 

beter is dan ongezuiverd lozen en al helemaal als 

het gaat om een zeer zorgwekkende stof als 

pentachloorfenol (PCP). Vergunningverlener 

Rijkswaterstaat schrijft in deze zaak het 

Waterschap een lozingsnorm van PCP voor die 

een factor vijftig hoger ligt dan wat er volgens de 

EU Kaderrichtlijn Water in de Nederrijn mag 

zitten. Daaraan is de rechtbank in haar bestreden uitspraak geheel voorbijgegaan. Mooi 

Wageningen is het daar uiteraard niet mee eens. Het ongezuiverd lozen van een giftige stof als 

PCP in Natura 2000-gebied Rijntakken is onnodig, onacceptabel en niet meer van deze tijd. 

 

Omgevingsvisie buitengebied Wageningen: In 2020 heeft de gemeente Wageningen de 

Omgevingsvisie buitengebied vastgesteld. Mooi Wageningen heeft diverse malen informatie 

aangereikt en een zienswijze geschreven om daarmee het belang van natuur en landschap te 

benadrukken. De uiteindelijke visie is op dat punt vrij ambitieus, maar uiteindelijk zal veel 

afhangen van de vertaling van die visie naar de praktijk. Voor zover daar mogelijkheden voor 

zijn zal Mooi Wageningen daar samen met andere partijen bij helpen. 

 

Campusrondweg: Vanuit de wens het autoverkeer van en 

naar Wageningen te stimuleren, werkte de provincie 

Gelderland aan plannen voor de aanleg van een nieuwe 

autoweg door het Binnenveld. Tegen deze nieuwe weg, in 

de volksmond aangeduid met de term “Campusroute”, was 

veel verzet. Met name de coalitie Wageningen Goed op 

Weg maakte zich hard voor betere oplossingen voor de 

bereikbaarheid van Wageningen. Begin oktober 2020 

maakte het college van Gedeputeerde Staten bekend dat het kiest voor het aanpassen van de 

bestaande route om Wageningen beter bereikbaar te maken en dat er dus geen nieuwe weg 

wordt aangelegd. Het belangrijkste argument voor het besluit is dat het verbeteren van de 

bestaande wegen het meest duurzaam is en niet leidt tot verdere aantasting van landschap, 

natuur en rust. 

Mooi Wageningen zal zich bij de verdere uitwerking samen met andere partijen blijven inzetten 

voor natuur en landschap en ook blijven benadrukken dat het begrip bereikbaarheid verbreed 

moet worden van automobiliteit naar aandacht voor openbaar vervoer, fietser en wandelaar. 

Aandacht moet niet alleen uitgaan naar autoverkeer, maar ook naar de mensen die het gebied 
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gebruiken om te recreëren. Daarnaast is er aandacht nodig voor de realisatie van de ecologische 

verbindingen die de Mansholtlaan kruisen en de passeerbaarheid van de wegen voor allerlei 

dieren.  

 

Vliegveld Lelystad en herziening luchtruim: We hebben een zienswijze ingediend tegen de 

natuurvergunning voor het vliegveld Lelystad, waarin we wezen op de onjuiste wijze van 

stikstofsaldering met Schiphol Airport. In onze zienswijze op de ontwerp-voorkeurbeslissing 

luchtruimherziening wezen we op gewijzigde inzichten over de groei van de luchtvaart, het niet 

meenemen van het milieu op leefniveau en de ondeugdelijke onderbouwing van de 

stikstofdepositie. 

 

Regionale Energie Strategie (RES) en zonneparken: In RES 1.0 wordt voorgesteld om in 2030 

jaarlijks 0,75 TWh (ambitie 1 TWh) aan elektriciteit op te wekken met windturbines en 

zonneparken in de regio FoodValley. Wageningen neemt hiervan 0,111 TWh (ruim 11%) voor 

haar rekening en wil dit realiseren met 2 windturbines en 60 ha zonneparken en 11 ha zon op 

dak. Mooi Wageningen ga onderbouwd aan dat dit aandeel verhoudingsgewijs ten opzichte van 

de overige gemeenten veel te hoog is. Gezien de grootte van Wageningen (ha) zou Wageningen 

tot 2030 een aandeel moeten leveren van 4,5%. De gemeenteraad houdt echter vooralsnog vast 

aan dit aandeel, waarbij de raad als randvoorwaarden meegeeft dat bij windturbines behoud 

van natuur- en landschapswaarden en het betrekken van de omgeving voorop staan. Bij 

zonneparken zijn criteria opgesteld voor inpassing, waaronder financiële afdracht in een 

landschapsfonds, 

biodiversiteit, financiële 

participatie van burgers en 

toegankelijkheid. In de 

gemeente zijn inmiddels vier 

initiatieven voor zonneparken 

in procedure of aangekondigd. 

Het betreft: Haarweg, 

Nudepark, Slagsteeg/Kanaal 

en Keijenbergseweg 9. Mooi 

Wageningen is tegen aanleg 

van zonneparken in het 

Gelders Natuur Netwerk en Groene Ontwikkelzone. Voor overige locaties wil Mooi Wageningen 

kritisch bekijken wat er wel en niet mogelijk is en onder welke voorwaarden, zodat geen 

negatieve effecten ontstaan voor de biodiversiteit en landschap. Voor Haarweg is een 

onherroepelijk bestemmingsplan vastgesteld. Maar omdat het leefgebied van de steenuil wordt 

aangetast is er nog geen omgevingsvergunning voor het park afgegeven. Tegen de 

natuurvergunning loopt nog een bezwaarprocedure van ons. Wat betreft het voorgenomen 

zonnepark op Nudepark II is een zienswijze ingediend tegen de natuurbeschermingsvergunning. 

Bij Slagsteeg/Kanaal neemt Mooi Wageningen deel aan een overleg over inpassing en voor 

Keijenbergseweg 9 is nog geen procedure bekend. Locaties voor windturbines zijn naar onze 

mening in Wageningen weinig kansrijk vanwege de grote risico van aantasting van aanwezige 

natuurwaarden. Het gaat dan vooral om het risico van sterfte onder vogels zoals de wespendief, 

een broedvogel in het nabijgelegen Natura 2000 Veluwe. 
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Uiterwaarden 
 
Waterbeheer Bovenste Polder: Tijdens het hoge water in de uiterwaarden vroeg Mooi 
Wageningen bij het Waterschap Vallei aandacht voor het langer vasthouden van het water in de 
Bovenste Polder om daarmee te voorkomen dat de uiterwaarden snel verdrogen. Zeker nu er in 
het voorjaar en zomer steeds minder neerslag valt is dat vasthouden ontzettend belangrijk voor 
de natuur. Na constructieve gesprekken is besloten dat het besluit, waarmee het waterpeil 
geregeld wordt, zal worden aangepast. 
 
Versterking Grebbedijk: Een langlopend dossier dat aandacht blijft vragen is de versterking 
van de Grebbedijk en dan met name de plannen om gekoppeld aan die versterking een 
recreatieplas te realiseren in het beschermd natuurgebied. Zo’n recreatieplas staat haaks op de 
natuurbeschermingsdoelen die voor het gebied zijn vastgesteld, vanwege de aantasting van het 
leefgebied van beschermde soorten en alle verstoring die zo’n recreatieplas oplevert. Mooi 
Wageningen zal zich dan ook samen met andere partijen blijven verzetten tegen dit voornemen. 
 

Slibstort Maneswaard: Staatsbosbeheer, eigenaar van de Maneswaard, heeft plannen voor het 
verontdiepen van de plas. Mooi Wageningen was bij de informatiebijeenkomst en zal op het 
moment dat de plannen concreet worden beoordelen in hoeverre die wel of niet ten koste gaat 
van natuur. 
 
Loslopende honden: Door het schitterende voorjaar en de coronacrisis zagen we vanaf het 
voorjaar van 2020 een toename van het aantal loslopende honden in het gebied. Na dit 
herhaaldelijk onder de aandacht te hebben gebracht bij zowel de gemeente Wageningen als 
Staatsbosbeheer diende Mooi Wageningen een handhavingsverzoek in. Gelukkig heeft 
Staatsbosbeheer in 2021 meer aandacht voor de risico's van verstoring door het recreatief 
medegebruik. Mooi Wageningen vindt dat iedereen van de natuur moet kunnen genieten, maar 
wel op zo’n manier dat verstoring wordt geminimaliseerd en onder voorwaarde dat iedereen 
zich aan de geldende regels houdt. 
 
Uitbreiding recreantenhaven Wageningen: Watersportvereniging VADA wil haar activiteiten 
uitbreiden met een nieuw clubgebouw, onderhoudsloods, extra steigers en parkeerplaatsen. Dit 
kan ten koste gaan van o.a. het ‘roekenbos’ en leiden tot aantasting van de Groene 
Ontwikkelzone. We hebben aangegeven dat de natuurwaarden in het gehele gebied per saldo 
niet achteruit mogen gaan. In juni 2021 vindt vervolgdiscussie plaats. 
 
Lexkesveer Natuurbeheer: De agrarische percelen van Lexkesveer gelegen in de Renkumse 
Benedenwaard, het gebied tussen Lexkesveer en Parenco, worden de komende tijd ingericht als 
natuurterreinen. De eigenaar wil hier graag toewerken naar Landbouwinclusieve natuur. Omdat 
er in 2020 werd gemaaid midden in het broedseizoen heeft Mooi Wageningen dit onder de 
aandacht gebracht door het indienen van een handhavingsverzoek bij de provincie. Na een 
constructief gesprek na de zomer met Lexkesveer Natuurbeheer deed Mooi Wageningen een 
aantal suggesties voor het nieuw op te stellen beheerplan voor Lexkesveer. Daarbij hielden we 
rekening met aanwezige planten en dieren maar keken we ook verder naar de potentiële waarde 
van dit gebied voor kwartelkoning en als corridor voor edelherten in de toekomst. 
 

Binnenveld en Nude 
 
Tunnelkassen van Monsanto: Sommige dossiers vragen een lange adem. Voor de tunnelkassen 
aan de Wageningse Afweg heeft Monsanto (tegenwoordig Bayer) in januari 2016 een 
vergunning aangevraagd. Het om gaat om 74 als tijdelijk bedoelde plastic tunnelkassen, die nu 
definitief blijven staan zonder landschappelijke inpassing en zonder deugdelijke ruimtelijke 
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onderbouwing. Nadat de gemeenteraad in mei 2018 een verklaring van geen bedenkingen over 
deze planologische dwaling had afgeven kwam het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter 

inzage te liggen. In de zomer van 2018 diende Mooi Wageningen er een zienswijze tegen in. Tot 
op dit moment bleef het stil rond onze zienswijze, ondanks herhaald navragen. Het college van 
B&W heeft nog steeds geen besluit genomen over de vergunningaanvraag. Naar verluidt gaat dat 
nog wél voor deze zomer gebeuren. Saillant detail: eind 2020 zijn 30 kassen met 50% verlengd. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
 
Kap houtwal in de Oude Nude: Half september 2020 werden we gewezen op een grootschalige 
vernieling van een houtwal in de Oude Nude. We namen ter plaatse poolshoogte en bleken voor 
een verloren zaak te staan. Meer dan honderd meter houtwal ter hoogte van het Huppelpad was 
ten prooi gevallen aan een nietsontziende shovel in een kennelijke poging tot vergroting van het 
maïsareaal. Een handhavingsverzoek bij de Omgevingsdienst en de provincie bleef tot onze 
verbazing zonder het gewenste resultaat. Onder de Wet natuurbescherming bleek deze houtwal 
vanwege zijn te geringe omvang helaas niet beschermd. Maar ook de gemeentelijke 
Bomenverordening en het bestemmingsplan boden geen aanknopingspunten om dit unieke 
landschapselement te beschermen. Wat dit voor alle partijen betreurenswaardige voorval wel 
heeft opgeleverd is dat de gemeente haar eigen beleidsregels tegen het licht gaat houden, om 
herhaling te voorkomen. 
 
Hondenuitlaat Syllies: Voor de vestiging van een hondenuitlaatservice in het Binnenveld staat 
in de vergunning een voorwaarde opgenomen voor ‘landschappelijke inpassing’. Helaas lijkt dit 
onderdeel van de vergunning noch bij de aanvrager noch bij de verlener hoog op de agenda te 
staan. Na herhaaldelijke contacten heeft de gemeente Wageningen toegezegd hier opnieuw naar 
te gaan kijken. 
 
Ontsluitingsroute bouwverkeer Kortenoord-II: Mooi Wageningen adviseerde de gemeente 
om de ontsluitingsroute niet door het Binnenveld te laten lopen, maar via de bestaande 
stedelijke wegenstructuur. Dit advies is overgenomen. 
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Binnenveldse Hooilanden: Op 4 april 
constateerden we dat er grote machines 
stonden in het natuurgebied de Binnenveldse 
Hooilanden. Navraag leerde dat het 
Waterschap Vallei en Veluwe van plan was 
om daar midden in het broedseizoen 
werkzaamheden uit te voeren. Mooi 
Wageningen trok aan de bel en naar 
aanleiding daarvan zijn de werkzaamheden 
uitgesteld tot na het broedseizoen. De 
grutto’s en wulpen konden gelukkig met 
succes hun broedseizoen afronden. 
 
 
 
Natuurbeschermingsvergunning kippenstal Langesteeg: Samen met Stichting 
Milieuwerkgroepen Ede maakte Mooi Wageningen bezwaar tegen een vergunning Wet 
natuurbescherming voor een nieuwe kippenstal in Bennekom. De reden voor dat bezwaar was 
dat de berekening van de ammoniakemissies waren gebaseerd op achterhaalde gegevens, 
waardoor niet uit te sluiten is dat de daadwerkelijk uitstoot en daarmee ook de stikstofdepositie 
hoger uitvalt dan berekend. Na overleg met de ondernemer en de provincie Gelderland is 
besloten om van een rechtszaak af te zien. 
 

Stuwwal en Eng 
 
Herbegrenzing GNN en wijziging provinciale Omgevingsverordening: Begin 2021 wijzigde 

de provincie Gelderland de Provinciale Omgevingsverordening. Die verordening bevat allerlei 

regels ten aanzien van ruimtelijke ordening en de bescherming van het Gelders Natuurnetwerk. 

Door de wijzing van de regels is het vanaf nu toegestaan om nieuwe ontwikkelingen, zoals 

woningbouw of recreatie, te realiseren in het natuurnetwerk. Mooi Wageningen vroeg via social 

media en brieven naar Provinciale Staten aandacht voor de risico’s van zo’n wijziging van de 

regels. Daarnaast had de provincie het plan om een aantal percelen in Wageningen-Hoog uit het 

natuurnetwerk te schrappen. Na massaal protest van bewoners is dat voornemen geschrapt. 

Uitbreiding Oranje Nassau Oord (ONO): In twee 

afzonderlijke bestemmingsplanprocedures wil 

ONO het bebouwd oppervlak van het zorgcomplex 

met ongeveer 70% laten toenemen. Omdat elke 

afzonderlijke procedure leidt tot een toename van 

ongeveer 30% wil ONO slechts beperkt 

natuurcompensatie realiseren. Mooi Wageningen 

vindt dat gezien de uitbreiding de compensatie 

conform de provinciale verordening ruimer moet 

zijn en beter ingepast in de omgeving. 

Biomassacentrale ONO: Biomassacentrales leiden 

niet alleen tot het kappen van bomen, maar ze 

dragen ook bij aan de hoge stikstofdepositie. Om die reden verzocht Mooi Wageningen de 

provincie Gelderland om handhavend op te treden tegen de biomassacentrale op Oranje Nassau 

Oord, die al jaren zonder geldige vergunning gebruikt werd. De provincie Gelderland 
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geconstateerde dat het gebruik hiervan een overtreding van de Wet natuurbescherming betreft, 

maar besloot in een later stadium dat een vergunning niet nodig was. Het handhavingsverzoek 

werd afgewezen. 

4. Realisatie jaarplan 2020-2021 
Wat hebben we gerealiseerd van wat we ons in het jaarplan 2020-2021 ten doel hadden gesteld? 
 

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 

X We organiseren nog minstens één Groene netwerkborrel 

 

Initiatieven 
X 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 

‡ We zorgen dat we 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 Campusrondweg, mocht de provincie daartoe besluiten. 

√  We nemen actief deel aan de inspraak op de omgevingsvisie buitengebied. 

 

  

 

 

√ doelstelling gehaald 

‡ doelstelling deels gehaald 

X  doelstelling niet gehaald
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5. Jaarrekening 2020 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (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

- Landschapsboek

Kortlopende schulden

Vooruitbetaalde ledencontributie

Crediteuren 

Totaal

2.500         

31-12-2019

11.173       

17.225       

31-12-2020

13.821

€

-                  

-                  

€ 

-                     

-                     

€€

14.217        

17.225

-                 

-                 

-                  

13.673      

-                  472             

13.821    

508                

16.717          

148             

17.225 13.821

8.305 4.905

8.920 8.916

-                  

2.500          

36               

148            
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

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

Contributies

Bezwaar en beroep

Bankkosten

Overig

Som van Lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

- continuïteitsreserve

2.500                 

246            

€

1.000      

4.054

-                 

-                     

€

4.243         

-                     

-                     

4.208

6.314

2.270

€

2020

4.044

250             500                229            

50               

4.097

72               

70               

-                  

-                     

-                  

-                 

-                     

-                  

147             142            

4                  n.a. 9                

-                 

575             

1.000      

3.900

2019

€

2.900

177             1.500            2.871         

4.438

2.270

276            150                

500                

-                  

2020

- bestemmingsreserve 

nudepark/pandaparkeerplaats

- bestemmingsreserve landschapsboek

280            

3.044

-                  

€

Begroot

3.900      

2.251

p.m.

1.199

-/-

3.044

Werkelijk

3.044             1.000         

€

Werkelijk

150                

-                  100                

-                     -                 
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Toelichting op jaarrekening 2020 
 

Voor onze vereniging was 2020 een bijzonder jaar. Dit is zichtbaar in de financiën over het 

afgelopen boekjaar. In de begroting werd rekening gehouden met een totaal aan inkomsten van 

€ 3.900,= en een totaal aan uitgaven van € 2.900,= met als begroot resultaat € 1.000,=. De 

inkomsten waren redelijk ingeschat en komen uit op € 4.243,=. De inkomsten bestonden dit jaar 

bijna uitsluitend uit contributies van leden. Daarnaast kregen we een eenmalige schenking. Het 

ledenaantal varieerde in 2020 tussen 300 en 310, waarvan 303 leden over 2020 de contributie 

hebben betaald. Daarnaast is een klein aantal achterstallige betalingen over de jaren 2018 en 

2019 ontvangen. Een aantal leden heeft de contributie voor het jaar 2021 al in 2020 betaald. 

 

Aan uitgaven is een bedrag van € 1.199,= besteed, hetgeen aanzienlijk lager is dan begroot. De 

uitgaven hadden betrekking op griffiekosten gemaakt voor het beroep tegen de bouw van een 

kippenschuur in Bennekom, waarbij de kosten zijn gedeeld met de Stichting Milieuwerkgroepen 

Ede. Een andere uitgave betreft de activiteiten natuurwerkdagen, waarbij een bijdrage is 

geleverd aan de aankoop en de aanleg van een patrijzenhaag. Uitgaven voor communicatie 

betreft de website, zoals webhosting en onderhoud, domeinnaam en e-mail account. In 2020 

waren de bestuurskosten nihil, omdat er geen fysieke vergaderingen en bijeenkomsten hebben 

plaatsgevonden, waardoor er geen vergaderruimtes voor bijeenkomsten hoefden te worden 

gehuurd. De contributie van € 50,= betreft het lidmaatschap voor Natuur en Milieu Gelderland. 

Over 2019 is dit lidmaatschapsgeld niet betaald, maar hierover wordt geen navordering 

verwacht. 

 

Het financiële boekjaar sluit af met een positief resultaat van € 3.044,=. Dit bedrag wordt 

toegevoegd aan de continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve van de vereniging neemt 

daardoor toe van € 11.173,= naar € 14.217. Voor de medefinanciering van het landschapsboek is 

in de balans een bedrag van € 2.500,= als bestemmingsreserve opgevoerd. In de begroting van 

2021 zal dit bedrag worden besteed.  

 

Op verzoek van enkele leden was het plan om over te stappen naar een duurzame bank. Het 

bestuur heeft vervolgens getracht om over te stappen naar de Triodosbank. De Triodosbank 

heeft haar eisen om een betaalrekening te openen echter aanzienlijk aangescherpt. Na bijna 

driekwart jaar was het nog niet gelukt om een betaalrekening bij de Triodosbank te openen, 

waardoor de gepleegde inspanningen niet in verhouding meer stonden tot het gewenste doel. En 

omdat uit de meest recente onafhankelijke duurzaamheidsvergelijking de SNS-bank minstens zo 

goed scoort op de duurzaamheidsladder als de ASN-bank of Triodosbank, heeft het bestuur 

besloten de bankrekening bij de SNS-bank aan te houden. 
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