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Op 28 maart jongsleden organiseerden we de Algemene Ledenvergadering van onze 
vereniging. Ca. 30 leden waren aanwezig in de Hoeve van Boerderij de Hooilanden. 
Zij stemden in met de voordracht van Esther Schoenmaker als nieuwe secretaris. 
Tevens werden het financieel jaarverslag over 2016 en de begroting voor 2017 goed 
gekeurd.  
 
Diverse bestuursleden presenteerden de resultaten van 2016 en blikten vooruit op de 
activiteiten van de ANV in 2017. Aan bod kwamen streekproducten, 
weidevogelbeheer, landschapsbeheer en de nieuwe subsidieregeling Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer 
 
Streekproducten 
- In 2016 zijn diverse streekmarkten georganiseerd en heeft de ANV-kraam met 
producten op thema-markten in de omgeving gestaan  
- In maart 2017 is  de nieuwe editie verschenen van het boekje ‘Proef de rijkdom van 
het Binnenveld’.  
- In 2017 wordt het streekproductenbeleid met de deelnemers geëvalueerd. 
 
Weidevogels 

- De weidevogelbeheergroepen Binnenveld Oost en Binnenveld West hebben 
samen een nieuwe website gelanceerd: www.inhetbinnenveld.nl 

- Er is een jaarverslag verschenen. 
- Er is een film gemaakt over weidevogels in het Binnenveld. De premiere vond 

plaats in de Cunerakerk, waar de film werd omlijst met live muziek van Ons 
Genoegen. 

- In het najaar wordt een thema avond georganiseerd over de toepassing van 
drones bij weidevogelbeheer 

 
Landschap  

- Het achterstallig onderhoud in Ede wordt momenteel afgesloten. Otto roept 
aanwezigen op om nieuwe zaken te melden. Deze zullen via de nieuwe 
subsidieregeling ANB lopen.  

- Steenuilen hebben momenteel nog geen georganiseerde registratie. Het 
beheer wordt gecoordineered door Otto Vloedgraven (Binnenveld West) en 
Henk van Paassen (Binnenveld Oost) 

- Er is contact met de WUR over de bescherming van patrijzen op hun percelen 
- Kennisas Ede-Wageningen: de ANV wil het Binnenveld zichtbaar maken door 

middel van borden over het landschap bij bijvoorbeeld. Busstations. 
 
Collectieven. 

- De subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer wordt nu 
georganiseerd  via de collectieven. ANV het Binnenveld zit voor het Gelderse 
deel bij het Collectief Veluwe en voor het Utrechtse bij Collectief Utrecht Oost. 

- Veel aanloopproblemen gehad, vooral vanwege het feit dat RVO nog veel 
controle over de uitvoering van de regeling wil houden. 

- Oude contracten kunnen verlengd worden, nieuwe deelnemers kunnen zich 
aanmelden en zijn ook welkom op het gebied van kievitbeheer. 

http://www.inhetbinnenveld.nl/


 
Veenkampen / Binnenveldse Hooilanden 
Op 27 maart jl. is de samenwerkingsovereenkomst getekend. De aanwezige 
gedeputeerden roemden de participatie en de onderlinge samenwerking tussen de 
betrokken partijen.  
 
Kavelruil Binnenveld 
De gesprekken met de betrokken boeren zijn goed verlopen. Er komt op korte termijn 
een nieuw plan. Bij de kavelruil hoort een kwalitatief hoogwaardig natuurgebied, met 
daaromheen een bufferzone met aangepast beheer voor weidevogels. Een lastige 
bijkomstigheid is dat een deel van het gebied in Utrecht ligt en een ander deel in 
Gelderland. De ANV wil betrokken blijven bij het beheer en blijft haar leden 
informeren over het proces. 
 
Overige onderwerpen: 
- Op 10 mei organiseert de ANV een werkbezoek aan het Binnenveld voor 
wethouders en ambtenaren van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en 
Veenendaal. 
 
Lezing van Jan Broenink 
Na de pauze gaf Jan Broenink van Stichting Natuurboeren een boeiende presentatie 
over natuurinclusief boeren. Zijn bedrijf in Egbertsdijkveen in Overijssel is een 
familiebedrijf sinds de 18e eeuw.  Hij heeft naast 60 ha eigen grasland ook nog eens 
100 ha natuurgrond in beheer van SBB. Op het bedrijf zijn blaarkopkoeien en 
scharrelvarkens aanwezig. Hij is samen met de Stichting Natuurboeren intensief 
bezig om goede afzetketens op te zetten en op die manier de eigen producten met 
meerwaarde af te kunnen zetten. Meer informatie over Jan Broenink en de Stichting 
Natuurboeren:  
www.natuurboeren.nl/natuurboeren/overijssel/boer-jan-langeveen/ 
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