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Stand van zaken maatregelen
natuurbeheer Binnenveld

Geachte heer, mevrouw,

In deze tweede bewonersbrief informeren we u over de actualiteiten in en rond het Natura 2000gebied Binnenveld. We belichten graag kort de belangrijkste ontwikkelingen, zoals de mooie plannen
aan de Gelderse zijde van De Grift, de proef met een kwelput en de excursie van Staatsbosbeheer
op 17 mei (meld u snel aan).

Let op! Dit is de laatste keer dat we de bewonersbrief versturen per post. Wilt u op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen in het natuurgebied Binnenveld? Meld u dan aan voor de e-mailservice via
informatie.binnenveld@provincie-utrecht.nl.

Waarom deze bewonersbrief?
Een deel van het Binnenveld - de Hel/Blauwe Hel in de provincie Utrecht en de Bennekomse Meent
in de provincie Gelderland - is in 2014 aangewezen als Natura 2000-gebied. Vanuit Europa worden
namelijk eisen gesteld om de natuur op orde te krijgen. Om de bijzondere natuur te verbeteren en te
behouden, moet het natuurgebied natter worden. Hiervoor nemen we verschillende maatregelen. Via
bewonersbrieven houden we belanghebbenden en geïnteresseerden op de hoogte.

Gelderse partijen samen aan de slag
Op 27 maart 2017 ondertekenden Waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer, Gemeente Ede,
Gemeente Wageningen, de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en de Stichting Mooi Binnenveld

de ‘Samenwerkingsovereenkomst Binnenveldse Hooilanden’. De partijen gaan samen het
Schetsontwerp Binnenveldse Hooilanden uitwerken en uitvoeren. Daarmee wordt in het Binnenveld
tussen Wageningen en Ede een robuust natuurgebied van 240 hectare gerealiseerd met zeldzame
natuurtypen zoals trilveen, blauwgrasland en dotterbloemhooiland. Ook wordt de cultuurhistorische
watergang ‘de Kromme Eem’ in ere hersteld en komen er recreatieve voorzieningen, zodat mensen
kunnen genieten van het gebied. Het Waterschap Vallei en Veluwe krijgt de regie over de uitvoering.
De inrichting van het nieuwe natuurgebied start medio 2018 en wordt in 2020 afgerond. Het
noordelijk deel, de Bennekomse Meent, maakt tevens deel uit van het Natura 2000-gebied
Binnenveld. De uitvoering van de Natura 2000-maatregelen in dit gebiedje is zodoende verankerd in
de samenwerkingsovereenkomst. De provincie Gelderland gaat voor dit gebied bovendien een
provinciaal inpassingsplan opstellen om de natuurmaatregelen te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt met
instemming van gemeente Ede. De inzet van de provincie is om met de betrokken grondeigenaren
tot gezamenlijk aanvaardbare afspraken te komen.

Foto Benno Wonink
V.l.n.r. Kees de Ruiter (Stichting Mooi Binnenveld), Rianne Roeters (Staatsbosbeheer) en
Reijer Jochemsen (Coöperatie Binnenveldse Hooilanden)
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Excursie Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer, de beheerder van het Natura 2000-natuurgebied Binnenveld, verzorgt
woensdagavond 17 mei 2017 om 19.00 uur een excursie voor bewoners en belangstellenden in het
deel De Hel. Gerrit Rijneveld en Corien Koreman nemen u mee in het bijzondere gebied en kunnen
alles vertellen over de bijzondere planten en het beheer. Deelnemers kunnen zich vóór 11 mei
12.00 uur opgeven bij Staatsbosbeheer via utrechtoost@staatsbosbeheer.nl.

Voorbereiding proef kwelput
De bijzondere plantensoorten van het Binnenveld gedijen vooral goed in kwelwater - grondwater dat
uit de bodem omhoog komt -, omdat de chemische samenstelling van dit water beter is dan van
regenwater.
Om de kwel te stimuleren worden slootjes gedempt en verondiept. Ook worden sommige stukken
geplagd, zodat de voedselrijke bodem verdwijnt. Als deze ingrepen onverhoopt onvoldoende effect
hebben, is een nieuwe koers noodzakelijk. We zijn daarom bezig met de voorbereiding van een
proef met een zogeheten kwelput. Daarbij plaatsen we een buis in de grond die grondwater uit een
diep gelegen bodemlaag naar boven laat komen. Dit water brengen we een laagje hoger weer terug
in de ondergrond. Daarna kan het geïnfiltreerde water als kwelwater opstijgen naar de planten.
We hebben het gebied de Groene Grens in de nabijheid van het Natura 2000-gebied op het oog
voor de eerste proef. Gemeente Veenendaal, provincie Gelderland en het waterschap Vallei en
Veluwe werken hier aan mee. Voordat we starten, komt er een onafhankelijke toets van de locatie en
de proefopzet door deskundigen. Zorgvuldigheid staat tenslotte voorop. De groep van deskundigen
wordt momenteel geformeerd. Naar verwachting starten ze komende zomer.
Als de proef is afgerond, kunnen we meer gefundeerde uitspraken doen over de vraag of kwelputten
het natuurherstel het Natura2000 gebied kunnen versterken.

Boskap
Staatsbosbeheer is gebiedsbeheerder van het Binnenveld en volgt de ontwikkeling van de natuur in
het gebied nauwgezet. Door zorgvuldig beheer krijgen orchideeën en andere bijzondere
moerasplanten weer een kans. Het trilveen in de Blauwe Hel ligt er goed bij. Dit is nog niet het geval
bij de veenmosrietlanden in het centrale gedeelte. Deze hebben last van ‘verbossing’. Kappen is
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noodzakelijk, maar lastig, want dit deel is slecht bereikbaar met machines. Om de schade te
beperken,zetten we in op combinatie van de houtkap met andere uitvoeringsmaatregelen. Zodoende
staat boskap nu gepland in 2018.

Kavelruil Binnenveld
Sinds vorig jaar is in opdracht van gemeente Rhenen een kavelruilcommissie aan de gang onder
leiding van voorzitter Siem Korver. De commissie heeft een veelzijdige taak: het vrijspelen van
gronden in het Natura 2000-gebied, zodat het als een groot geheel kan worden beheerd en het
versterken van de landbouwstructuur in het Binnenveld, zodat de veelal kleinschalige en
versnipperde bedrijven een beter toekomstperspectief krijgen. Verder probeert de commissie de
natuur én de landbouw in het gebied de Achterbergse Hooilanden te versterken door een stevige
zonering en wil ze gronden vrij spelen in het Natura 2000-gebied De Elster Buitenwaarden. Alles bij
elkaar een ingewikkelde puzzel die om maatwerk vraagt. Zodoende heeft de commissie met tal van
grondeigenaren gesprekken gevoerd. Begin maart heeft ze haar eerste vorstellen gepresenteerd in
het gebied. Op basis van de reacties is de commissie het voorstel nu aan het bijstellen. Ze wil snel
het nieuwe voorstel bespreken. Daarover zal de commissie de grondeigenaren nog nader berichten.

Planning beheerplan
Het beheerplan Binnenveld moet door Gedeputeerde Staten van zowel provincie Utrecht als
Gelderland worden vastgesteld. Voordat het in procedure wordt gebracht, moeten er echter nog wat
hobbels worden genomen. Daardoor is een precieze planning niet te geven, maar het streven is om
na de zomer een heel eind op weg te zijn. Als u hierover meer wilt weten, neem dan contact op met
de projectleider Laurens Vogelezang.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de inrichting en beheermaatregelen in het Binnenveld? Meld u dan
aan voor de e-mailservice. U kunt dit doen door een mail te sturen aan
informatie.binnenveld@provincie-utrecht.nl. U ontvangt dan voortaan een e-mail met nieuws en
informatie over onze activiteiten. Dit is de laatste papieren bewonersbrief over het Binnenveld.

Vragen?
Als u vragen hebt, neemt u dan contact op met projectleider Laurens Vogelezang via
laurens.vogelezang@provincie-utrecht.nl of telefonisch via 06-18300469.

Met vriendelijke groet,

Laurens Vogelezang
Projectleider beheerplan Binnenveld
Provincie Utrecht
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