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1.

Vetrekpunt

Ontstaan van het Binnenveld
Het Binnenveld is ontstaan in de laatste ijstijd, zo rond 100.000 voor Christus. Een gletsjer van noord
tot zuid vormde de Gelderse Vallei met stuwallen aan beide zijden. De stuwwallen heten nu de
Utrechtse Heuvelrug en het Veluwemassief. Vanaf circa 2000 voor Christus werd de westelijke
Veluwerand voor het eerst bewoond. De eerste bewoning in het Binnenveld zelf kwam pas later, zo
rond 1000 na Christus.
Ontwikkeling van het Binnenveld
Het Binnenveld werd ontgonnen en ingericht. Kenmerkend voor de inrichting waren de rechte wegen.
Vanaf 1200 had turfwinning veel invloed op het gebied. Het Westelijke gedeelde van het Binnenveld
bestond uit hoogveen en werd pas na de middeleeuwen ontgonnen. Hier ontstond ook Veenendaal.
In 1400 ontstonden de buurten in het Binnenveld. Belangrijke gebeurtenis voor de ontwikkeling van
het Binnenveld tot op de dag van vandaag is het graven van waterloop ‘de Grift’ (omstreeks 1548 1600). Tot op de dag van vandaag kennen we de Grift als scheidslijn tussen oost en west: er is een
Utrechts- en een Gelders deel. Beide kanten kennen eigen gebiedspartijen er is sprake van
historische en culturele verschillen tussen de twee gebieden.
Landbouw en urbanisatie
Landbouw speelt van oudsher een belangrijke rol in het Binnenveld. De landbouwontwikkelingen van
de afgelopen decennia hebben dan ook een grote landschappelijke, economische en
maatschappelijke impact gehad. Denk daarbij aan de ruilverkaveling. Rond 1800 vond de
slagenverkaveling plaats, hierdoor ontstonden er lange slagen in het landschap. Met de komst van de
landbouwhogeschool in 1876 in Wageningen (nu WUR) werd het belang van landbouw voor de regio
nogmaals benadrukt.
Het platteland, en daarmee ook het Binnenveld, werd na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal
‘heringericht’ door de tweede grote ruilverkaveling. Deze verandering kwam voort uit de behoefte aan
meer voedselveiligheid en een hogere voedselproductie. Het platteland moest daarom efficiënter en
moderner. Schaalvergroting en mechanisering waren belangrijke thema’s. Grootouders van de
mensen die nu in het gebied wonen zagen door deze ontwikkelingen de kavels groter worden en veel
landschapselementen verdwijnen. De generaties die daarop volgden zagen niet alleen de landbouw
maar ook de verstedelijking in de tweede helft van de 20e eeuw volop ontwikkelen. De kernen
breidden zich uit met nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen en met de aanleg van (snel)wegen
werd het gebied beter bereikbaar.
Natuur
Geografisch gezien ligt het Binnenveld tussen twee nationale parken: de Utrechtse Heuvelrug en de
Hoge Veluwe. Het Binnenveld was lange tijd een drassig land en redelijk ontoegankelijk gebied. Een
geschikt leefgebied voor veel plant- en diersoorten. In 2014 is het gebied aangewezen als
Natura2000 gebied (Habitatrichtlijngebied) vanwege de waarden voor de habitattypen
Blauwgraslanden, overgangs- en trilvenen en het geel schorpioenmos. De huidige ondernemers
waren betrokken bij de ruilverkaveling in 2018, waarbij een aantal landbouwpercelen plaatsmaakten
voor natuur. Ook maatschappelijk kwam er de afgelopen jaren van zowel binnen als buiten het gebied
meer aandacht voor natuur, denk aan het klimaatakkoord en de biodiversiteitscrisis.
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Samenvatting en vertrekpunt
Doordat het Binnenveld lang geïsoleerd was kent het gebied een sterke eigen gemeenschap.
Maar ook binnen het gebied zijn grenzen aan te wijzen, denk daarbij aan het verschil tussen oost en
west. Daarnaast wordt historisch onderscheid gemaakt tussen het Binnenveld en ‘buurtschap de
Kraats’ en kent ook ‘de Nude’ een eigen cultuurhistorie. Kijkend naar de geschiedenis dan is het
duidelijk dat de agrarische sector door de jaren heen cruciaal was voor het gebied. Juist de
veranderingen binnen de agrarische sector hebben een grote impact gehad op het landschap, denk
daarbij aan mechanisatie en verkaveling. Daarnaast bevinden zich van oorsprong veel dier- en
plantsoorten in het gebied. In 2014 zijn er daarom Natura 2000 gebieden aangewezen in het
Binnenveld.
Historisch gezien is het Binnenveld sinds het ontstaan van het gebied altijd in ontwikkeling geweest.
Juist grote veranderingen van buitenaf hebben een grote impact hebben op veranderingen in het
landschap. Denk daarbij aan de Tweede Wereldoorlog, waarna de focus lag op zoveel mogelijk
voedselproductie en een ruilverkaveling volgde. Op moment van schrijven van deze gebiedsanalyse
zijn er ook grote veranderingen gaande zoals: de biodiversiteitscrisis en de daaruit voortkomende
stikstofopgave, de energietransitie, de landbouwtransitie, de woningbouwopgave, en de oorlog in
Oekraïne. Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op Het Binnenveld. Kortom, de wereld om ons
heen is de komende jaren volop in verandering en zal ook zijn impact hebben op het Binnenveld.
Lessen uit het verleden
•

Macro-(economische) ontwikkelingen hebben veel invloed op het gebied.

•

De invloed van de overheid is altijd groot geweest. Bewoners van het Binnenveld hebben in
reactie hierop ondernemerschap en veerkracht getoond.

•

Kijkend naar de (nabije) toekomst is er een balans nodig tussen korte termijn acties en lange
termijneffecten. Met de wetenschap van nu en kennis over het verleden moeten beslissingen
worden genomen die geen onomkeerbare negatieve schade aanrichten op fundamentele
elementen zoals de ecologie, economie en leefbaarheid. Een holistische aanpak tussen
deze drie elementen is daarom van groot belang.

Figuur 1 & 2 Binnenveld: 2021 & 1975 (Bron Topotijdreis)
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Figuur 3 en 4: Binnenveld 1940 & 1825 (Bron: Topotijdreis)

Zie bijlage 1 voor een uitwerking van de tijdlijn van het Binnenveld.
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2.

Resultaten themagroepen

2.1.

Stikstof en natuurherstel

Welke randvoorwaarden worden gesteld om de stikstofopgave in het Binnenveld te bepalen?
Wat weten we al?
•

AERIUS is op moment van schrijven het wettelijke en juridische kader op basis waarvan het
effect van stikstofmaatregelen bepaald worden. Het model kent afwijkingen van situaties in
de praktijk.

•

Provincie Utrecht/ Gelderland richten samen een dashboard in met als doel om inzicht te
generen in: Welke gebieden de meeste depositie veroorzaken op de Veluwe, Rijntakken en
het Binnenveld op gebieds- en sectorniveau (dus niet bedrijfsspecifiek). Het is een pilot voor
de gebiedsgerichte benadering. Hier worden alle sectoren in meegenomen, dus naast
agrarisch ook industrie, verkeer.

Wat weten we nog niet?
•

Resultaten vanuit het dashboard (verwacht in mei 2022).

•

Gezamenlijke omgevingswaarden overgangsgebieden vanuit beide provincies (mei 2022).

•

Meetgegevens vanuit het bedrijvennetwerk - Regiodeal – WUR, LTO Noord, PEV –met
inzicht in effecten van maatregelen op bedrijfsniveau (verwacht halverwege 2023).

•

Of de input die op korte termijn verkregen wordt voldoende basis biedt om als gebied de
opgave te bepalen.

Wat is het effect van bepaalde maatregelen die bijdragen aan het reduceren van de
stikstofemissie in het Binnenveld? En de depositie op het Binnenveld en de Veluwe?
Wat weten we al?
•

Er zijn enkele grote piekbelasters in het Binnenveld, met name aan de noordoostzijde van
het gebied. Er bevindt zich hier een concentratie van melkveehouders.

Wat weten we nog niet?
•

Mogelijke fysieke natuurmaatregelen vanuit de systeemanalyse vanuit beide provincies.

•

Welke bronmaatregelen in het Binnenveld significant gaan bijdrage aan de emissie en
depositie reductie.

•

Welke fysieke natuurmaatregelen genomen kunnen worden om de natuur te herstellen.

Wat is de stikstof opgave voor het Binnenveld?
Na beantwoorden van onderzoeksvraag 1 en 2 en meer duidelijkheid over doelen vanuit de NPLG
wordt de concrete stikstof opgave voor het Binnenveld bepaald.
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2.2.

Landbouw

Kunnen we als gebiedsonderneming in het Binnenveld een gebiedsdeal sluiten met de
gebiedspartijen?
Wat weten we al?
•

Er is een gebiedscoöperatie ingericht bestaande uit agrarische ondernemers uit het
Binnenveld om zelf een bod te doen met kansen voor maatschappelijke opgaven voor de
landbouw richting de overheden. Op dit moment zijn er twee informatieavonden geweest
met een bereik van ca 60 personen. Een derde informatieavond volgt eind mei. Eind juni
wordt de gebiedsdeal uitgewerkt en ter bespreking aangeboden aan overheden.

Wat weten we nog niet?
•

De gebiedsdeal vanuit de gebiedscoöperatie Binnenveld met daarin uitwerking van ideeën
die bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke opgaven door de landbouw met
behulp van overheidsinstrumenten (denk aan: geld, grond). Volgens de planning wordt deze
gebiedsdeal in juni 2022 aangeboden aan overheden.

2.3.

Wonen en kennis

Wat is de directe en indirecte ruimtelijke vraag voor kennis en wonen in het Binnenveld?
Wat weten we?
Kennis
•

Uit een eerder rapport blijkt dat voor de Regio FoodValley in totaal de behoefte aan extra
ruimte voor kennisintensieve bedrijven tot 2030 o 14 tot 28 hectare is. Naar verwachting is
het 38 hectare in 2040. Verwachting is dat er al vóór 2030 onvoldoende ruimte is voor
gewenste groei (ambitie) vanuit de Kennis-As.

•

De verwachte ruimtevraag vanuit kennisintensieve bedrijven zal voornamelijk landen in
Wageningen en daarmee onder andere in het Binnenveld.

•

Naast behoefte aan ruimte voor kennisintensieve bedrijven in het Binnenveld is er behoefte
aan ruimte voor proefvelden van de WUR. Ruimtevraag voor proefvelden is grotendeels
zoals nu, maar door mogelijke woningbouw in het Binnenveld moeten er nieuwe locaties
gevonden worden. Deze locaties zijn afhankelijk van ondergrond – kleigronden zijn gewenst
maar schaars - en omgevingsfactoren (denk aan: windmolen, nabijheid wegen, wens tot
nabijheid Wageningen campus etc.). Er is met name schuifruimte nodig is om ruimte te
kunnen uitwisselen: huidige proefvelden inleveren en nieuwe proefvelden realiseren.

Wonen
•

Het open karakter van het Binnenveld is essentieel, daarom alleen woningen bouwen aan
de randen van het Binnenveld. Voorlopige zoekrichtingen voor verstedelijking vanuit de
verstedelijkingstrategie liggen dan ook rond de randen van het Binnenveld.
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Figuur 5: Zoekrichtingen wonen sleutelgebied Foodvalley-Zuid vanuit de concept Verstedelijkingstrategie

Wat weten we nog niet?
Kennis
•

Vanuit ambities Kennis-As is nog geen ruimte in ha gereserveerd.

•

Verdeling van de proefvelden over de locaties is nog onderwerp van gesprek.

Wonen
•

Nog onduidelijk wat de exacte woningbouwopgaven wordt voor het Binnenveld vanuit de
verstedelijkingsstrategie.

•

Keuzes over type woonmilieus en woondichtheden.
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2.4.

Mobiliteit

Welke knelpunten kunnen we identificeren in het gebied
Wat weten we?
•

Algemene knelpunten rondom mobiliteit: Sluipverkeer, slechte zichtbaarheid voor fietsers, te
veel verschillende soorten vervoersmiddelen op te smalle wegen, routes staan onduidelijk
aangegeven, veel ontheffingen in gebieden met geslotenverklaring, hoge snelheden
landbouwverkeer, rechte wegen die snelheid bevorderen, geen of te weinig handhaving,

•

onduidelijke maximale snelheid, Google maps stuurt automobilisten door het Binnenveld.
Locatie specifieke knelpunten (afbeelding 5) zie bijlage 2 voor de legenda.

Wat weten we nog niet?
•

Uitwerking van de oplossingen voor de korte termijn.

Wat is de verkeersdrukte in het Binnenveld?
Wat weten we?
•

Indicatie van de belangrijkste routes in het gebied.

Figuur 6: Indicatie van de belangrijkste routes in het gebied

Wat weten we nog niet?
•

Exacte verkeersmetingen.
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Welke ontwikkelingen zijn er rondom mobiliteit in het Binnenveld?
Wat weten we?
•

Andere type fietsen, meer skeeleraars, elektrische steps, meer kanovaarders, meer
recreatief verkeer.

•

Over het algemeen wordt het gebied drukker, dit komt mede doordat het een uitloop gebied
is.

Wat weten we nog niet?
•

Toename de drukte door verstedelijkingsopgave.

Welke oplossingsrichtingen zien we voor mobiliteitsproblemen in het Binnenveld?
Wat weten we?
•

Weren van niet bestemmingsverkeer, het verkeer langzamer maken, verkeer scheiden,
parkeerplekken aan de randen, knippen leggen waardoor sluipverkeer wordt geweerd, beter
communiceren over maximale snelheid.

•

Visie op mobiliteit voor het Binnenveld: focus op agrarisch (sta agrarisch verkeer overal
toe) en fietsers (recreatie en woon-werk), inwoners kunnen prima een beetje omrijden, weer
het sluipverkeer.

Wat weten we nog niet?
Uitwerking van de oplossingsrichtingen.

2.5.

Energie

Wat is het huidige energieverbruik en het gezamenlijk beeld van de kwantitatieve opgave voor
het Binnenveld voor de opwek van duurzame energie?
Wat weten we nog niet?
•

Het huidige energieverbruik in het Binnenveld. Deze gegevens worden op dit moment
opgevraagd bij de netbeheerder en komen in de zomer van 2023 beschikbaar.

•

Scenario's: Voor wie wordt er energie opgewekt in het Binnenveld?

Welke ruimte is er in overheidsbeleid voor duurzame energie?
Wat weten we?
•

In de gemeente Ede zijn ZonPV op daken overal toegestaan, onder de A12 in Bennekom
zijn middelgrote en grote zonnevelden toegestaan. Hier geldt het ja, mits-principe: deze
locaties worden als wenselijk gezien voor zonnevelden, maar er moet op detailniveau naar
elk initiatief gekeken worden of deze op het door de initiatiefnemer aangegeven perceel
goed in te passen is. Verder is het grootste deel van Binnenveld uitgesloten voor grote en
middelgrote zonnevelden (zie bijlage 3). Er zijn zoekgebieden voor windenergie rond de A12
en A30. In de ontwerp omgevingsvisie is opgenomen dat opwek van duurzame energie
zoveel mogelijk wordt geconcentreerd langs infrastructuur.

•

In Wageningen is voor zonneparken met name het transformatiegebied aangewezen. Dit
gebied ligt in de rand van het projectgebied Binnenveld (zie bijlage 3). Voor de kern van het
Binnenveld zijn geen zonneparken voorzien om het gebied zoveel mogelijk open te houden.
In de Visie Buitengebied zijn 5 onderzoeksgebieden voor windmolens beschreven. De
regionale verkenning vanuit de RES RFV 1.0 heeft ertoe geleid dat de gemeenten Rhenen
en Wageningen gezamenlijk eerst de mogelijkheid van windmolens langs het grensgebied
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van de twee gemeenten gaan onderzoeken (zoekgebied Nude/Binnenveld zuid) (zie bijlage
3).
•

In Rhenen is een beleidskader voor zonnepanelen op land opgesteld, waarbij een groot
gedeelte van het Binnenveld is uitgesloten voor zonnevelden (zie bijlage 3). Dit is op initiatief
van de raad, omdat ze deze gronden voor landbouw beschikbaar willen houden. In het
beleidsstuk worden zonnepanelen op vruchtbare grond als ‘minst wenslijk’ bestempeld. Er is
nog een opening in het gebied voor een eventueel energiecluster waarbij een klein
zonneveld wordt gecombineerd met windmolens. In de toekomst worden kansen voor
windenergie onderzocht.

•

Veenendaal hanteert de volgende voorkeursvolgorde met betrekking tot de opwek van
duurzame energie: 1) opwekken van zonne-energie op daken en gevels, 2) initiatieven voor
grootschalige opwerk langs infrastructuur en op bedrijventerreinen, 3) Het opwekken van
zonne-energie op gronden met een natuur- of landbouwopgave wordt alleen overwogen als er
geen andere invulling mogelijk is voor de energiebehoefte van Veenendaal, 4) Het gebied
Grebbeweg (historisch bebouwingslint) sluit aan bij het natura 2000 gebied de Hellen. Hier zijn
geen zonnevelden wenselijk.

Wat zijn de huidige duurzame energie-initiatieven in Het Binnenveld?
Wat weten we?
•

De Binnenveldse Energie Strategie (BES) wil een flinke bijdrage leveren aan de RES
FoodValley 1.0 door zelf regie te pakken op plannen en realisatie. De BES ziet met name
kansen voor: daken, energiecluster A12/A30, zonneschermen langs de A12, kleine
windmolens op boeren erven en geothermie.

•

Ontwikkeling van 3 grootschalige zonnevelden (Nergena, Wolfsdijk, Lange Rijnsteeg). Deze
projecten zitten nog in de planfase van initiatiefnemers, er zijn nog geen besluiten genomen.
Tegen het plan op locatie Nergena loopt op dit moment een procedure tegen de
ontwikkeling.

•

Voor de zone langs de A12 en A30 ter hoogte van Ede stad wordt onder de naam
Energiecluster A12-A30 de mogelijke ontwikkeling van enkele windmolens voorbereid. Het
betreft een meerjarig proces met in de verschillende fases intensieve participatieprocessen
en verschillende momenten van besluitvorming. Het zoekgebied van het Energiecluster
omvat het noordelijke deel van het Binnenveld (zie bijlage 3).

•

Er is een initiatief aan de zuidkant van het binnenveld in Rhenen, onder de Nude. Status van
dit project is dat er een principeverzoek in behandeling is.

Wat is de stand van zaken rondom uitbreiding van de capaciteit van het netwerk voor
teruglevering?
•

De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in het Binnenveld is beperkt en sluit niet goed aan
bij de vraag naar elektriciteit en behoefte aan teruglevering van opwek van elektriciteit.

•

Op dit moment kunnen geen nieuwe grootgebruik aansluitingen op het Liandernet voor terug
levering worden gecontracteerd.

•

Voor terug levering van elektriciteit voor kleingebruik aansluitingen is nog beperkt ruimte
beschikbaar voor maximaal 200 zonPV-panelen per aansluiting. Het gaat daarbij om een
totaal opwekvermogen van minder dan 700 kW, wat overeenkomt met ongeveer 2000
ZonPV panelen.
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Kan energie in Het Binnenveld lokaal opgeslagen worden gecombineerd met lokaal gebruik?
•

Op dit moment zijn de diverse opslag technieken van duurzame energie nog niet financieel
rendabel. Lokale opslag is daarmee zonder subsidies niet haalbaar.

Welke opstallen zijn geschikt voor opwekking van zon?
Wat weten we:
•

In principe zijn bijna alle na 1970 gerealiseerd daken van stallen, schuren en bedrijven
geschikt. Voorwaarde is dat er geen asbestplaten op liggen.

Wat weten we nog niet:
•

Totaaloppervlakte van het aantal geschikte daken.

•

Houding van agrariërs tegenover zon op daken en grond (verwacht in oktober 2023).
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3.

Huidig ruimtegebruik

3.1.

Grondgebruik in cijfers

Op basis van data vanuit de LGN 2020 (landelijk grondgebruik Nederland) is het aantal oppervlakte
dat in het Binnenveld gebruikt is voor verschillende categorieën geanalyseerd. In onderstaand tabel
staat het grondgebruik per categorie in ha opgenomen en om welk percentage het gaat van de totale
oppervlakte.
Categorie
Agrarisch
Natuur
Overig
Infrastructuur
Kennis & Wonen
Totale oppervlakte Binnenveld

Gebruik oppervlakte in ha
2834
495
309
143
75
3856

% van totaal
74%
13%
8%
4%
2%
100%

Tabel 1: Huidige ruimtegebruik.

Uit de analyse blijkt dat op dit moment veruit het meeste grondgebruik agrarisch is (74%), gevolgd
door natuur (13%).
Onderstaand figuur bevat een hiërarchische weergave van het grondgebruik per bovengenoemde
categorie. De omtrek van het totale vierkant is hierbij gelijk aan de omtrek voor het Binnenveld. De
blokken representeren elk een categorie.

Schema 1: Huidig ruimtegebruik van het Binnenveld.
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3.2.

Hypothese van benodigde grondgebruik in 2040 voor de opgaven vanuit de
themagroepen

Uit de resultaten van de themagroepen blijkt dat het lastig om de concrete opgaven voor de
verschillende thema’s vast te stellen voor het Binnenveld. Vanuit themagroep wonen en kennis is
bekend dat er voor 2040 38ha nodig is voor bedrijven. Onderstaand schema bevat verder op basis
van aannames het benodigde grondgebruik voor het realiseren van de opgaven in het Binnenveld.
Let op: Het gaat hier om aannames, niet om echte ha voor de verschillende thema’s.
Aannames:
•

Stel er is voor het extensiveren van agrarische bedrijven 1,3 keer het aantal hectare nodig

•

Stel 15% van de woningopgave (40.000 woningen) vanuit Regio Foodvalley Zuid landt in het
Binnenveld (rekening houdend met gemiddeld grondgebruik per woning van 400 m2)

•

Stel binnen de zoekgebieden van de RES komen 4 windmolens in het Binnenveld en 14 ha
aan zonnevelden vanuit de huidige initiatieven.

Op basis van bovenstaande aannames is er in totaal 4946 ha nodig en ziet het grondgebruik van het
Binnenveld per categorie er als volgt uit:

Schema 2: benodigde ruimtegebruik voor 2040 in het Binnenveld

Bij gebrek aan concrete opgaven zijn er in het rekenvoorbeeld aannames gedaan, wel is het duidelijk
dat de opgaven er zijn. Conclusie uit bovenstaande analyse dat de sectoren dan samen 129% van
het totaal grondoppervlak nodig hebben. Voor het realiseren van de opgaven is dus 1,29 keer het
Binnenveld nodig. Dit betekent dat er onvoldoende fysieke ruimte is om alle opgaven sectoraal in het
gebied te laten landen.
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4.

Raakvlak analyse

De raakvlak analyse (voor leesbare versie zie bijlage B.1) geeft inzicht in op welke wijze de
verschillende opgaven elkaar kunnen versterken (de witte vlakken) én waar ze juist met elkaar botsen
(gele vlakken).

Schema 3: Raakvlakanalyse (zie bijlage B.1)

Conclusies uit de raakvlakanalyse:
•

Er worden tussen vrijwel alle opgaven kansen gezien voor het versterken van elkaar, deze
kansen zijn niet allemaal op ruimtelijk vlak.

•

Ruimtelijke kansen worden vooral gezien voor het combineren van:
- Energie, zoals: Verhogen biodiversiteit bij opwek, verdienmodel landbouw, combinatie van
opwek en waterberging.
- Stikstof en natuurherstel, zoals: Natuurinclusieve landbouw, waterberging, natuurstructuur
bij woningbouwplannen, recreatie.
- Natuurinclusieve landbouw, zoals: Bijdragen aan de stikstofopgave, verdienmodellen:
recreatie en energie.

•

Ruimtelijke knelpunten worden vooral gezien voor combineren van:
- Energie: Uitputting bodem bij zon op land, ruimteclaim ten koste van landbouw, natuur,
wonen en klimaatadaptatie.
- Stikstof en natuurherstel, zoals: Beperkte stikstofruimte voor woningbouw/mobiliteit, vereist
aanpassingen in de landbouw (en grondgebruik agrarisch).
- Natuurinclusieve landbouw, zoals: Extensivering wordt belemmerd door infrastructuur,
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ruimteclaim ten koste van klimaatadaptatie, kennis, wonen en energie.
- Kennis en wonen, zoals: Beperkte stikstofruimte voor realisatie, ruimteclaim ten koste van
andere opgaven, noodzaak tot betere ontsluiting van het gebied.

16

5.

Bijlagen

5.1.

Tijdlijn Binnenveld
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Figuur 1: Tijdlijn Binnenveld
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5.2.

Knelpunten mobiliteit en legenda

Figuur 2: verkeersknelpunten Binnenveld

Legenda locatie specifieke knelpunten:
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5.3.

Overheidsbeleid rondom de opwek van duurzame energie

Figuur 3: Kansenkaart wind Ede

Figuur 4: Kansenkaart zon Ede
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Figuur 5: Visie Buitengebied Wageningen

Figuur 6: Voorlopige zoekgebieden RES RFV 1.0
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Figuur 7: Afbakeningen Binnenveld geen Zon op grond Rhenen
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