Aan omwonenden van en betrokkenen bij het Binnenveld
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Stand van zaken maatregelen
natuurbeheer Binnenveld

Geachte heer, mevrouw,

Graag houden we u op de hoogte van de natuurbeheermaatregelen in het Binnenveld. Een deel van het
Binnenveld is in 2014 aangewezen als Natura 2000-gebied, namelijk de Hel/Blauwe Hel en de Bennekomse
Meent. Vanuit Europa worden er 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. In deze brief leest u daar meer over. Ook geven we aan hoe u op de hoogte kunt blijven.
Voorbereiding inrichting Binnenveld in volle gang
We willen de bijzondere planten in het gebied behouden en versterken. Dat gaat echter niet vanzelf. Meerdere
partijen zijn bezig met de inrichting en beheer. Een klein overzicht:

Staatsbosbeheer en DHV/Royal Haskoning werken aan een gedetailleerd inrichtingsplan voor
enerzijds de Hel en De Hellen en anderzijds De Bennekomse Meent. Een belangrijk punt daarbij is om
meer kwel te generen, dat is grondwater dat uit de bodem omhoog komt. De bijzondere plantensoorten
gedijen goed in kwelwater, omdat de chemische samenstelling daarvan beter is voor de planten dan
van regenwater. Om de kwel te stimuleren, worden slootjes gedempt en verondiept. Ook zullen
sommige stukken worden geplagd, zodat de voedselrijke bodem verdwijnt.

Een belangrijk onderdeel van de inrichting is de aanpak van twee oude vuilstorten in het gebied. Deze
vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Een aparte werkgroep
bekijkt wat de beste oplossing is. In deze werkgroep zitten Staatsbosbeheer, gemeente Veenendaal,
Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Utrecht. Indien nodig worden experts ingehuurd voor
aanvullend onderzoek.

Provincie, Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe hebben een netwerk van peilbuizen
opgezet en metingen gedaan om de uitgangssituatie in het grond- en oppervlaktewater goed vast te
leggen. Als het gebied is ingericht, kunnen ze vervolgens nagaan of de maatregelen het gewenste
effect hebben. Lukt het daadwerkelijk om de kwel te laten toenemen? Meten is weten.

Proef kwelputten
Als de maatregelen onvoldoende kwel opleveren, voorzien de plannen in een terugvaloptie: de inzet van
zogeheten kwelputten. Dat is een technische vinding die we eerst testen in een proef. 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 vervolgens als kwelwater
opstijgen naar het oppervlak van het terrein en de planten. Een begeleidingsgroep met onder meer
vertegenwoordigers van LTO, bedrijvenkring en milieuorganisatie denkt mee over de locatie van de eerste
proefput, de uitvoering en de manier waarop de proef en de effecten daarvan in de gaten worden gehouden.
Zorgvuldigheid staat hierbij voorop.
Kavelruil Binnenveld op stoom
Sinds vorig jaar is in opdracht van gemeente Rhenen een kavelruilcommissie aan de gang in het Binnenveld
onder leiding van voorzitter Siem Korver. De commissie heeft een veelzijdige taak op haar bordje gekregen: het
vrijspelen van gronden in het Natura 2000-gebied, zodat het gebied 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 is de commissie gevraagd om de natuur én de
landbouw in het gebied de Achterbergse Hooilanden te versterken door een stevige zonering en is ze bezig om
gronden vrij te 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
om te polsen wat de wensen en verlangens zijn. Wie wil graag het bedrijf vergroten, welke eigenaren willen
verkopen of zelf natuur beheren, waar liggen ruilmogelijkheden? Dat uitzoekwerk is bijna achter de rug en de
commissie heeft nagenoeg een eindplaatje. Daarover gaat ze komende maanden in gesprek met alle
belanghebbenden. Als die akkoord gaan, volgt uiteindelijk de bekrachtiging bij de notaris.
Natuur in het gebied
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’, omdat ze slecht bereikbaar zijn. Daardoor is maaien of het kappen
van bomen lastig. In het inrichtingsplan werken we de oplossing hiervoor uit.
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Excursie
Bent u nieuwsgierig naar de natuur in het Binnenveld en
welke planten het gebied zo bijzonder maken? In het
voorjaar organiseert Staatsbosbeheer een excursie voor
bewoners en bedrijven uit het gebied. De datum wordt
nog bekend gemaakt.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de inrichting en
beheermaatregelen in het Binnenveld?
Meldt 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 mail met nieuws en
informatie over onze activiteiten.
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
Staatsbosbeheer nodigt u uit
Samenwerking Inrichtingsplan Binnenveld
Bij het inrichtingsplan werkt de provincie Utrecht samen met de provincie Gelderland, het waterschap Vallei en
Veluwe, Staatsbosbeheer, de Nederlandse Melkveehoudersvakbond, LTO, de gemeenten Veenendaal, Ede en
Rhenen, de Stichting Milieuwerkgroep Ede en gebiedscoöperatie O-gen. Het streven is dat in december 2016
het conceptbeheerplan gereed is.

Met vriendelijke groet,

Laurens Vogelezang
Projectleider beheerplan Binnenveld
Provincie Utrecht
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