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Nieuwsbrief 27 
Van de voorzitter 

 

Was de vorige Nieuwsbrief, november 2019, bijzonder vanwege de acties op 

het Malieveld, dan is deze Nieuwsbrief speciaal vanwege de Corona-crisis. 

Deze crisis was en is in toenemende mate verbijsterend. Hebben we het 

ergste nu gehad? De gevolgen zijn in ieder geval zeer ingrijpend. Veel doden 

te betreuren, zij die van de IC komen valt herstel zwaar, ouderen in 

zorghuizen kwijnen weg in eenzaamheid en er wordt een zeer zware wissel 

getrokken op de samenleving.  Het belang van voedsel als een eerste 

levensbehoefte wordt zo wel weer duidelijk. 

Voor de ANV betekent het dat we ons werk moeten aanpassen. Veel van ons 

worden ook geraakt in welzijn en werk. Deze Nieuwsbrief is mee daarom 

later. En zo ging ook onze ALV, voorzien voor 31 maart jl., niet door. De 

bestuurswisseling die daar op de agenda stond ging daarom ook niet door; ik 

ben nu demissionair. Dit is mijn laatste bijdrage 'Van de voorzitter”. 

Deze week werd de laatste hand gelegd aan adviesrapport "Agrarisch 

natuurbeheer en weidevogels in het Binnenveld; uitvoeringsplan voor 

weidevogelbeheer - met de boeren, natuurorganisaties en vrijwilligers werken 

aan biodiversiteit in het Binnenveld”.Mooi klaar. Er wordt nu gewerkt aan 

toezending naar verschillende doelgroepen. 

Streekproductie staat vernieuwd in de belangstelling. Terecht denk ik want 

het was en is een goed idee. Dat doet niets af aan alle goede verworvenheden 

van globalisering maar, streekproducten zijn betrouwbaar en dichtbij. 

Streekmarkten zijn goede plekken om streekproducten te zien en te kopen. 

Zodra de crisis het toelaat zijn ze er weer. 

De regeling Agrarisch Natuur- en Landschaps Beheer (ANLB) werkt nu 4 

jaar en is een van de kernactiviteiten van onze ANV. Ik vind het succesvol. 

Er is een mooi overzicht met cijfers. Tot slot is er het bericht over 

Gebiedscoöperatie O-gen dat die stopt met activiteiten. Een ding is zeker: 

soms is iets nog eerder voorbij dan je denkt. 

 

Veel leesplezier 

Inhoud Nieuwsbrief 

   Van de voorzitter     pagina 1 

             Gevolgen maatregelen Corona-virus   pagina 2  

   Afscheid Henk van Paassen    pagina 3  

             Boomfeestdagactie Kraatsschool   pagina 3 

   Nieuw weidevogelplan klaar    pagina 4 

   Streekproducten en markten    pagina 5 

   Project Boer aan het Roer    pagina 5 

        Stand van zaken ANLB    pagina 7 

   Aanmelding subsidies ANLB 2021 open  pagina 7 

   Gebiedscooperatie O-gen stopt   pagina 8 
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Het bestuur: 

Jan Bouwhuis  (voorzitter) 

Esther Schoenmaker (secretaris) 

Henk Moesker  (penningmeester) 

Gert van Laar 

Lodewijk Pool 

Henry Adams (kandidaat-lid) 

Jeroen Knol (kandidaat-lid) 

coördinator: Otto Vloedgraven 

adviseur: Henk van Paassen  

 

 

Lid worden? 

Wilt u lid worden van de agrarische 

natuurvereniging? 

Klik hier voor het downloaden van het 

aanmeldformulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolgen maatregelen Corona-virus  
 

Het coronavirus heeft gevolgen voor de activiteiten van ANV het 

Binnenveld: 

 Coördinator Otto Vloedgraven werkt vanuit huis via telefoon en e-

mail. In bijzondere gevallen waarbij ter plekke de situatie bekeken 

moet worden, maakt hij 1-op-1 afspraken in het veld. Daarbij houden 

we 1,5 meter afstand en letten we op de andere veiligheidsregels.  

 De schouw door de collectieven van percelen en de controle op de 

juiste uitvoer van het beheer gaan door. Deze worden nu niet door 

twee, maar door één lid van de schouwcommissie uitgevoerd. Waar 

nodig worden bevindingen telefonisch besproken.  

 Alle vergaderingen en bijeenkomsten zijn voorlopig uitgesteld. De 

ALV (algemene ledenvergadering) van 31 maart is uitgesteld. Zodra 

duidelijk is, wanneer er weer bijeenkomsten kunnen worden 

georganiseerd, lichten wij u in over een nieuwe datum en ontvangen 

de leden een uitnodiging met agenda.  

 De bestuurswisseling op de ALV kan niet doorgaan. In de ALV 

hadden Jan Bouwhuis, voorzitter, en Henk Moesker, 

penningmeester, het voornemen om af te treden. Het bestuur wilde 

deze gelegenheid uiteraard aangrijpen om hen te bedanken voor hun 

jarenlange bijdrage aan onze vereniging. Ook de verkiezing en 

installatie van nieuwe bestuursleden gaat niet door en zowel Jan als 

Henk blijven voorlopig aan tot de ALV als demissionair 

voorzitter/penningmeester. 

 Het afscheid van Henk van Paassen als weidevogel coördinator 

Binnenveld-Oost wordt door het niet doorgaan van de ALV ook 

uitgesteld.  

 
Al weer 8 jaar geleden: de eerste ALV van de ANV het Binnenveld in februari 2012 op de 

Kraatsschool. 

http://www.anvhetbinnenveld.nl/
http://www.anvhetbinnenveld.nl/anv-lidworden.php
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Henk van Paassen was sinds de oprichting 

van de ANV vanuit die positie ook als 

bestuursadviseur betrokken bij de ANV 

het Binnenveld. Hij heeft in al die jaren 

een schat van kennis vergaard en een 

uitgebreid netwerk opgebouwd, waar we 

als vereniging veel profijt van hebben 

gehad. 

Op de komende ALV zullen wij op gepaste 

wijze afscheid van hem nemen, maar bij 

deze wil het bestuur al enorm bedanken 

voor zijn betrokkenheid en inbreng!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslaagde ‘boomfeestdag’-actie met Kraatsschool 
Op woensdag 11 maart heeft de basisschool De Kraats weer meegedaan 

aan Nationale Boomfeestdag. Sinds 3 jaar organiseert de Dorpsraad 

Bennekom samen met de ANV het Binnenveld en het IVN Ede een plant- 

of zaagactie voor groep 7 van de Kraatsschool.  

Dit jaar hebben 22 leerlingen de groenstrook langs het klompenpad langs 

de Nieuwe Steeg onder handen genomen. Na instructies van de coördinator 

van de ANV het Binnenveld Otto Vloedgraven gingen de leerlingen met 

veel enthousiasme aan het werk. De strook met veel verschillende bomen 

en struiken was te breed geworden. Diverse bomen werden laag afgezaagd 

en van andere werden alleen de uitstekende takken verwijderd. Drie gidsen 

van IVN Ede werkten mee en verzorgden een natuurpuzzel met vragen 

over hier voorkomende planten en dieren.  

 

 

Afscheid Henk van Paassen  

Henk van Paassen was van plan op de startavond van de weidevogelgroep 

Binnenveld Oost afscheid te nemen als coördinator van die groep. Door de 

coronacrisis ging die avond niet door. Daardoor is er nog geen concreet 

beeld hoe zijn taken onder de WBO vrijwilligers verdeeld gaan worden. De 

planning is om in de loop van 2020 te komen tot een gezamenlijk overleg 

om dit alsnog te regelen. Tot die tijd is Christ Elsten aanspreekpunt binnen 

de WBO-kerngroep, die de taakverdeling begeleidt. Christ neemt voorlopig 

ook Henk’s plaats over in het bestuur van de ANV. 

Henk fungeert dit broedseizoen nog als interim-coördinator van de WBO. 

Henk blijft ook nog actief als vrijwilliger bij de weidevogelwerkgroep 

Binnenveld Oost en gaat zich verder inzetten voor erfvogels.  

 

http://www.anvhetbinnenveld.nl/
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Weidevogelseizoen 2020 
Binnenveld-Oost: 

Het huidige weidevogelseizoen 

verloopt helaas dramatisch slecht: 

meer dan 75% niet uit door predatie, 

werkzaamheden en verlaten nesten. 

Vooral de verspreide aanwezigheid 

van meerdere vossenburchten zijn 

hoofdoorzaak. Maar opvallend is 

verder, dat bij veel kievitsnesten elke 

controle 1 ei minder in het nest 

achterblijft: van 4 naar 3 naar 2 naar 

1 ei. Een vos haalt een nest in 1x leeg, 

en dan ook nog vele nesten per nacht. 

De vrijwilligers en boeren vestigen nu 

nog hun hoop op de vervolglegsels van 

met name de kievit. Verder is er 

duidelijk meer diversiteit in 

vogelsoorten waarneembaar. 

En positief is ook dat veel boeren 

extra alert zijn tijdens de 

werkzaamheden in het veld. 

Binnenveld-West: 

Hier zijn geen grote veranderingen 

ten opzichte van vorig jaar: her en 

der kieviten op maispercelen en 

daarnaast ook de nodige weidevogels 

in de Achterbergse Hooilanden en op 

de aangrenzende percelen. Vooral op 

een perceel met kruidenrijk grasland 

liggen nesten van Grutto, Wulp en 

Tureluur. De predatie is in 

tegenstelling tot Oost niet meer dan 

in vorig jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw Weidevogelplan voor Binnenveld  
 

Het adviesrapport: Agrarisch natuurbeheer en weidevogels in het 

Binnenveld; uitvoeringsplan voor weidevogelbeheer - met de boeren, 

natuurorganisaties en vrijwilligers werken aan biodiversiteit in het 

Binnenveld  is nu klaar. Dat is een resultaat waarmee we blij kunnen zijn 

omdat het (hopelijk) bijdraagt aan een sterk en mooi Binnenveld met veel 

weidevogels. 

Startpunt was in feite al op 6 februari 2018, toen met de provincies 

Gelderland en Utrecht werd afgesproken dat lokale groepen (ANV, 

weidevogel-vrijwilligers) samen met lokale boeren en 

Collectieven een voorstel uitwerken voor weidevogelbeheer in het 

Binnenveld. Zo gezegd, zo gedaan. Er werd voor de opdracht van het 

schrijven van een rapport hierover, een Stuurgroep ingesteld met 

betrokkenen en ANV als aanspreekpunt. Als vertegenwoordiger van 

de meefinancierende WERV-gemeentes nam Gemeente Ede deel in de 

Stuurgroep.  

Op 18 juli 2019 verleende de Stuurgroep opdracht aan bureau ROM3D 

Research, die met een schrijversgroep het werk klaarde: archief-

onderzoek, interviews met betrokkenen, start-bijeenkomst met alle 

betrokken partijen, keukentafelgesprekken met de boeren in het gebied en 

het schrijven van het uiteindelijke rapport. 

 
Nesten sparen gaat goed bij de boeren en vrijwilligers in het Binnenveld, maar er groeien 

te weinig kuikens op: uitgesteld bewerken van maisland tot 15 mei en/of kievitranden laten 

staan/aanleggen kunnen dan helpen. 

Waarom duurde het zo lang? Dat is omdat het proces zelf tijd kost daar 

partijen het eens moeten worden over iedere stap die wordt gezet en elkaar 

telkens moeten overtuigen, omdat financiers misschien niet zullen meedoen 

en, omdat hoor en wederhoor toepassen, dagen en soms weken in beslag 

neemt. 

 

http://www.anvhetbinnenveld.nl/
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In de Nude komen op een aantal 

plekken nog kamsalamanders 

voor. Nieuwe aanleg van poelen 

kan helpen deze zeldzame 

amfibieënsoort beter te laten 

overleven.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Zaterdag 14 december werden 60 nieuwe 

hoogstambomen aangeplant op een weiland 

aan de Egelsteeg. De bedoeling is om een 

collectieboomgaard te maken met  zoveel 

mogelijk oude regionale rassen, zoals 

Lunterse Pippeling,  Notarisappel en 

Bramley Seedling. De boomgaard maakt 

deel uit van het landgoed de Lieskamp. 

Omdat het landgoed en het gebied 

eromheen een druk wandelgebied is vanuit 

Noord-West leek het de eigenaren een 

mooi idee om bewoners uit die wijk bij de 

hoogstamboomgaard te betrekken. Zoals 

bij plukken van het fruit over een aantal 

jaren, maar dus nu ook bij  het aanplanten. 

Na een oproep via de Buurt-app kwamen 8 

vrijwilligers meehelpen. Ook de oude 

eigenaar van het landgoed vond het een 

mooi initiatief en hielp een handje mee. 

Onder begeleiding van de coördinator van 

de ANV het Binnenveld ging iedereen 

enthousiast aan de slag en konden die 

ochtend de meeste bomen in de grond 

gezet worden. 

 

 

 

  

Het was de bedoeling dat het adviesrapport op 2 april jl., in een 

bijeenkomst in boerderij de Hooilanden zou worden aangeboden aan 

bestuurders: gedeputeerden, wethouders, hoofden Staatsbosbeheer en 

anderen. Maar jammer, dat ging niet vanwege ‘corona’. In deze 

omstandigheden zal het nu digitaal worden aangeboden. Het is al met al 

een prima rapport geworden. Binnenkort zal een digitale versie via de 

website van de ANV te lezen zijn. 

Streekproducten en markten 
Streekproductie staat vernieuwd in de belangstelling. De boerderijwinkels 

krijgen meer aanloop omdat consumenten toch meer producten uit de regio 

willen kopen. Ook streekmarkten zijn plekken om streekproducten te zien 

en te kopen. Door de Corona-crisis gaan helaas de volgende markten niet 

door: 

- zaterdag 13 juni, Cuneradag Rhenen 

- zondag 14 juni, Lentefair Bennekom, Boerderij Hoekelum 

- dinsdag 25 augustus Vlegeldag in Bennekom. 

 
De boerderijwinkel aan de Dijkgraaf in Bennekom heeft een assortiment met zoveel mogelijk 

producten uit de eigen regio. 

 
Project Boer aan het Roer: Samenwerken aan gezond en 
duurzaam voedsel voor de toekomst 
Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Dit vraagt om kennis, 

innovatie, samenwerking én actie bij verschillende projecten op het gebied 

van landbouw, voeding en kennis. De negen partners van de Regio Deal 

Foodvalley (Rijksoverheid, Regio FoodValley, Provincie Utrecht, Provincie 

Gelderland, LTO Noord, Waterschap Vallei en Veluwe, Rijksuniversiteit 

Utrecht, Wageningen Universiteit&Research en VNO CNV Midden) werken 
gezamenlijk aan deze ambitie. 

 

http://www.anvhetbinnenveld.nl/
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De afgelopen winter is er weer het 

nodige onderhoudswerk aan het 

landschap in het Binnenveld verricht. 

De knotwilgen worden in het 

algemeen goed bijgehouden. Veel van 

de knotbomen zitten ook in een 

beheerovereenkomst ANLB (in 

totaal meer dan 1800 stuks).  

Voor de natuur (o.a. vogels en 

vleermuizen) kan het zaagwerk het 

beste gefaseerd worden: bijv. 1x per 

2 jaar de helft knotten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van 
de regio te versterken. De Regio Deal Foodvalley kent drie sporen: 

 Versnelling van de transitie naar duurzame landbouw 

 Gezonde voeding: van prille start tot oude dag 

 Versterking van het kennis- en innovatiecluster 

Binnen het project “Boer aan het Roer” wordt gewerkt aan het eerste spoor. 

Met een versnelling van de transitie wordt bedoeld dat we een impuls willen 

geven aan verduurzaming van de veehouderij in de Vallei. Deelnemers in 
dit spoor zijn agrariërs en de toeleverende bedrijven. 

Bent u veehouder en wilt u uw bedrijf beschikbaar stellen om innovaties in 

de praktijk te testen? Meld u dan aan voor de proeftuin van Regio Deal 

Foodvalley! In de proeftuin worden innovaties getest voor de toekomstige 

veehouderij. Meedoen betekent dat een van de innovaties op uw bedrijf 

wordt geïntroduceerd en geëvalueerd. Gekeken wordt naar de effecten op 

productieresultaten, dierwelzijn, diergezondheid en emissies. Ook is er de 

mogelijkheid om mee te werken aan het ontwikkelen van nieuwe 
ketenconcepten en duurzame verdienmodellen.  

Of hebt u een innovatief idee om emissies uit de veehouderij te reduceren, 

een alternatief veevoerconcept, een bodemmaatregel of een sensor om 

bijvoorbeeld dierwelzijn te monitoren en wilt u die in de praktijk uittesten? 

Meld uw innovatie dan aan! Binnen de proeftuin van de Regio Deal Food 

Valley brengen we deze innovaties in de praktijk en testen we ze op 

effectiviteit en bekijken we daarnaast wat de effecten zijn op 
diergezondheid en welzijn en productieresultaten.  

Lees meer over dit project op www.boeraanhetroer.nl 

 



http://www.anvhetbinnenveld.nl/
http://www.boeraanhetroer.nl/
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Afgelopen winter waren de laatste 

praktijkdagen van de cursus 

hoogstamsnoeien in Wageningen. 

Groot deel van de cursus speelde 

zich af in de hoogstamboomgaard 

van de Wolfswaard aan de Rijn. 

Van de cursisten is een deel 

eigenaren die nu met meer 

praktische kennis in hun eigen 

boomgaard aan het werk kunnen en 

een aantal cursisten gaat ook mee 

snoeien met de vrijwilligersploeg 

van de Wolfswaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand van zaken ANLB 

Sinds 4 jaar bestaat de subsidieregeling Agrarisch Natuur- en 

LandschapsBeheer. Die wordt voor het gebied van de ANV het 

Binnenveld geregeld via het Collectief Utrecht Oost en het Collectief 

Veluwe. De coördinator van de ANV het Binnenveld verzorgt de 

contacten met de grondgebruikers en regelt contracten. Dat doet hij ook 

voor grondgebruikers/agrariërs die buiten het normale werkgebied van 

het Binnenveld vallen. Het gaat bij het Veluwse deel om 

grondgebruikers op de Wageningse Eng en in de gemeente. Bij het 

Utrechtse deel gaat het om grondgebruikers in Veenendaal en Elst en op 

de Utrechtse Heuvelrug.  

De stand van zaken per 1 januari 2020 voor de 2 collectieven en 

gebieden valt af te lezen uit onderstaande tabel. 

 
Gebied. deelnemers agrariers eenheden Opperv. vergoedingen

aantal aantal st hectare euro's

Collectief Veluwe 46 27 194 37,19 76257,44

Binnenveld oost 40 22 149 15,77 45226,55

Wag. Eng en Doorwerth 6 5 45 21,43 31030,89

Collectief Utr.Oost 21 15 103 55,78 70143,13

Binnenveld west 18 14 48 28,88 30198,14

Utrechtse Heuvelrug 3 1 42 26,90 39944,99

Totaal Binnenveld 58 36 197 44,64 75424,69


 

De vergoedingen per hectare verschillen tussen de gebieden. De 

vergoeding per ha in Binnenveld-Oost is relatief hoog. Dat komt omdat 

daar veel contracten zijn afgesloten voor landschapselementen en die 

hebben een hoge vergoeding per oppervlakte. Een knotboom bijv. telt 

voor 1 m2 en daarvoor ontvang je wel 9 euro/jaar.  

Op de Wageningse Eng zijn veel kruidenrijke akkers en akkerranden. 

Die randen zijn ook te vinden in Doorwerth, waar tevens botanische 

grasland aanwezig is. In Binnenveld west is de vergoeding per ha lager 

dan in Binnenveld-Oost. Daar zijn wel veel landschapselementen, maar 

relatief minder knotbomen. Daarnaast zijn er meer hectares met 

weidevogelbeheer zijn die een lagere ha-vergoeding hebben. Op de 

Utrechtse Heuvelrug gaat het om akkerranden, kruidenrijke akkers en 

botanisch grasland. 

Aanmelding voor subsidies ANLB 2021 is open 

Grondgebruikers in het Binnenveld kunnen zich weer melden voor 

beheersubsidies voor natuur- en landschapsonderhoud in het kader van 

de subsidieregeling ANLB. Het gaat om de periode van 1 januari 2021. 

Helaas heeft de provincie Utrecht aangegeven dat zij voor 2021 geen 

extra budget beschikbaar heeft, dus daar kunnen geen nieuwe 

overeenkomsten worden afgesloten. 

Meer informatie opvragen en aanmelden kan bij de coördinator Otto 

Vloedgraven, tel. 06-28870603 of via de mail: 

info@anvhetbinnenveld.nl. Aanmelden kan tot 1 juli 2020.

http://www.anvhetbinnenveld.nl/
mailto:info@anvhetbinnenveld.nl
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Een knotelzenrij langs een sloot 

met een ruigtestrook. Ziet er 

niet zo netjes uit maar is wel 

waardevol voor de natuur: voor 

bloemen, insecten, vogels en 

kleine zoogdieren. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gebiedscoöperatie O-gen stopt haar activiteiten 

Dit najaar stopt Gebiedscoöperatie O-gen met haar activiteiten: de 

werkorganisatie wordt afgebouwd en de leden van de coöperatie gaan zich 

beraden over een nieuwe, toekomstige manier van samenwerken. In de ruim 

zes jaar dat Gebiedscoöperatie O-gen actief is geweest, zijn zo’n 350 

projecten gerealiseerd die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het 

landelijk gebied. Gebiedscoöperatie O-gen is in 2014 opgericht als 

samenwerkingsverband in het landelijk gebied van de Gelderse Vallei, de 

Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. Het is de rechtsopvolger 

van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV). O-gen is in 2014 

gestart met een nieuwe manier van samenwerken in het gebied, waarbij de 

krachten van publieke en private partijen werden gebundeld. In coöperatief 

verband werden opgaven en projecten voor het buitengebied opgepakt. In de 

afgelopen jaren zijn veel resultaten behaald, zoals grondruil voor de 

inrichting van natuurgebieden, investeringen in duurzame landbouw, 

glasvezel in het buitengebied, de aanleg van het eerste zonneveld en het 

Grebbelinie Bezoekerscentrum. 

Ruim twee jaar geleden kwam de lange, intensieve samenwerking met de 

provincie Utrecht onder druk te staan naar aanleiding van een binnen de 

provincie ontstaan juridisch vraagstuk over een nieuw, duurzaam 

samenwerkingsmodel. De ontwikkeling daarvan is helaas niet gelukt. De 

uitkomst van de gesprekken met de provincie Utrecht was te gering om te 

kunnen zorgen voor continuïteit voor Gebiedscoöperatie O-gen. Zeker in 

combinatie met het feit dat de provincie Gelderland zich op afstand houdt en 

de gemeenten wel bereid zijn te investeren in de ontwikkeling van het 

landelijk gebied, maar daar op korte termijn de financiële middelen niet 

voor hebben. De leden van Gebiedscoöperatie O-gen gaan zich, onder 

aanvoering van de Gebiedsraad, bezinnen over een nieuwe manier van 

onderlinge samenwerking. De werkorganisatie zal haar lopende projecten en 

activiteiten nog uitvoeren tot het najaar van 2020 en vervolgens overdragen.  



ANV geeft inbreng bij visie buitengebied Wageningen 

De gemeente Wageningen is oktober 2019 begonnen met het opstellen van 

een visie op het buitengebied. Hierbij is gekozen voor een actieve inbreng 

van burgers en organisaties. De visie is een toekomstbeeld op het 

buitengebied van Wageningen en wordt onderdeel van de omgevingsvisie 

van de gehele gemeente. Ook onze vereniging heeft deelgenomen aan het 

participatieve proces. De belangrijkste opmerkingen vanuit de ANV waren: 

 Zonnevelden niet op landbouwgronden en dus ook geen zonneveld in de 

Kraats. 

 Open landschap in centraal deel Binnenveld voor weidevogels 

 Meer biodiversiteit in het landschap en op erven 

 Landschapsfonds instellen en ook gebruiken voor grondwaardedaling 

 Lokaal voedsel stimuleren. 

De uitgebreidere versie van de inbreng van de ANV (of vanuit 

bestuursleden/adviseurs/coördinator) is te lezen op:  

Inbreng ANV op Visie Buitengebied Wageningen. 

 

http://www.anvhetbinnenveld.nl/
http://www.anvhetbinnenveld.nl/nieuws-anvhetbinnenveld.php#bericht195

