
VERENIGING MAARN - MAARSBERGEN NATUURLIJK. 

JAARVERSLAG van 1 januari 1987 t/m 31 december 1987  

1. ALGEMEEN  

1987 is een moeilijk jaar geweest voor het bestuur. Door het overlijden van dhr. P. 

Breedveld, echtgenoot van de voorzitter van onze vereniging, hebben wij een gevoelig 

verlies geleden. Met zijn kennis en ervaring heeft hij de vereniging vele goede 

diensten bewezen. Wij missen node zijn beminnelijke persoonlijkheid.  

Het bestuur van de Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk vergaderde in het 

kalenderjaar 1987 vier maal. Daarnaast vond veel informeel overleg plaats. De 

jaarvergadering werd op 17 maart 1987 gehouden in het Dorpshuis. Het aantal leden 

bedroeg per 31 december 1987 173.  

In de bestuurssamenstelling kwam geen wijziging.  

In dit jaarverslag worden de aktiviteiten van MMN over 1987 vermeld.  

2. DE KOLK TE MAARSBERGEN  

In overleg met dhr.T. Stumpel, amfibie-deskundige bij het Rijksinstituut voor 

Natuurbeheer, hebben wij ook dit jaar alle werkzaamheden aan De Kolk zoveel 

mogelijk geconcentreerd in het najaar, om dit gebied zo weinig mogelijk te verstoren. 

Vrijwilligers, werkzaam bij het Stichts Landschapsbeheer, hebben in één dag de 

kruidlaag van het hele natuurgebied gemaaid, terwijl ook dit jaar kampstafleden van 

het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie I.V.N. ons geholpen hebben het water 

van de kolken op te schonen met behulp van gereedschap, dat het Stichts 

Landschapsbeheer ter beschikking stelde. Een grote, overvolle container met afval 

werd afgevoerd. Op deze wijze konden wij de verlanding en verruiging van dit terrein 

in de hand houden. Bestuursleden houden regelmatig het terrein schoon, door 

zwervend vuil te verwijderen. Vooral langs de Woudenbergseweg waait veel 

weggeworpen plastic het terrein in.  

Behalve amfibieën zijn er ook veel vogelsoorten waargenomen. Naast de algemeen 

voorkomende soorten hebben er in het kolkgebied en de aangrenzende tuin van 

Kolklaan 2 de volgende vogels gebroed: grauwe en bonte vliegevanger, drie paartjes 

winterkoning, braamsluiper, heggemus en tjiftjaf. De boomklever en boomkruiper zijn 

er gezien naast groene en bonte specht, vele soorten mezen en grauwe zangertjes, die 

men niet zo gauw kon determineren. In 1986 is er zelfs een koekoeksjong groot 

gebracht door een tjiftjaf. Al met al een interessant en kostbaar stukje grond.  

Ook dit jaar kregen we een gemeentelijke bijdrage toegezegd van f. 1.550,=. In 1986 

waren onze uitgaven voor het onderhoud van De Kolk hoger dan de gemeentelijke 

bijdrage, door de inzet van een kraan voor het uitdiepen van de kleine Kolk. In 1987 

waren onze uitgaven lager dan f. 1.550,=, door ons terughoudend beleid ten aanzien 

van verstoring. Het restant van het bedrag à f. 488,89 werd door de gemeente niet 

uitgekeerd, omdat het niet door ons uitgegeven was.  



3. STORTPLAATS MAARSBERGEN  

In februari 1987 verleenden Gedeputeerde Staten de vergunning tot heropening van de 

stortplaats, zonder ons inziens echt inhoudelijk te zijn ingegaan op de vele bezwaren, 

die wij aanvoerden door middel van een bezwaarschrift in oktober 1986.  

In maart 1987 werd, tesamen met de Vereniging 'Dorp en Natuur', de 

milieuvereniging van Leersum en Amerongen, kroonberoep aangetekend tegen de 

vergunningverlening. Tevens werd bij de voorzitter van de Raad van State schorsing 

van de vergunning aangevraagd. De Stichting Milieuzorg Doorn volgde eenzelfde 

handelswijze.  

In juni 1987 werd naar aanleiding van het schorsingsverzoek de zitting van de Raad 

van State gehouden. De voorzitter, dhr.G. Veringa, gelastte vergaande 

milieumaatregelen in zijn uitspraak, te weten: het slaan van drie peilbuizen én het 

permanent afvoeren van het wateroverschot uit de stort naar een 

rioolzuiveringsinstallatie. Voorshands werd wel toestemming verleend voor de 

heropening van de stortplaats, gezien het gebrek aan stortcapaciteit in de provincie. 

Echter alleen hout, met puin vermengde grond en grof plantsoenafval mag gestort 

worden.  

Voorshands is er reden tot tevredenheid. De provincie immers was in het geheel niet 

bereid nadere milieumaatregelen te nemen, terwijl het streekverband, dat daartoe wel 

plannen had, niet zo ver wenste te gaan als thans gelast is en bovendien afhankelijk 

was van de toestemming der deelnemende gemeenten.  

Het kroonberoep werd overigens om met name de juridische aspecten gehandhaafd. 

Het kan nog jaren duren alvorens definitief uitspraak wordt gedaan! De uitspraak in 

een schorsingsprocedure houdt immers slechts een voorlopig oordeel in en heeft 

voornamelijk betrekking op doelmatigheidsaspecten.  

4. GOLFBAAN ANDERSTEIN  

MMN heeft commentaar geleverd op het ontwerp voor de uitbreiding van het 

golfterrein naar 18 holes. Deze uitbreiding is gelegen in het weidegebied tussen 

Maarn en Maarsbergen, ten westen van de Andersteinweg.  

MMN heeft dhr.D. Kloeg, deskundige op het gebied van wildbeheer, gevraagd advies 

te geven. Het bestuur heeft zijn visie overgenomen, mede op grond van de adviezen 

van dhr.G. Gonggrijp, werkzaam bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, en 

dhr.C.van Lambalgen, die het gedrag van vogels, reeën en ander wild in dat gebied 

volgt.  

Ons commentaar was als volgt:  

 Visueel is het openhouden van de ruimte tussen de dorpen belangrijk.  

 Compensatie van het verlies van schuil- en rustgebied voor vogels en wild in 

de driehoek bos langs de Andersteinweg moet gevonden worden in aanplant 

van bomen en struiken elders én het ontoegankelijker maken van het bos aan 



de Schapendrift voor mens en hond, waardoor een gesloten, veilig en stil 

territorium kan ontstaan.  

 Het veranderen van een deel van het grasland in een gevarieerder landschap 

kan een betere leefmogelijkheid bieden voor meerdere soorten planten en 

dieren, mits het beheer van het gebied begeleid wordt door deskundigen van 

het R.I.N. en de Provinciale Waterstaat, afdeling Ecologie.  

5. BEDRIJFSTERREIN MAARSBERGEN  

In het kader van het vooroverleg hebben wij commentaar geleverd op het ontwerp 

bestemmingsplan bedrijfsterrein. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de locatie alswel 

het wervend vestigingsbeleid. Wij menen, dat het behoud van de natuurlijke waarde 

van het gebied, alswel het welzijn van de bewoners van Maarsbergen niet gediend zijn 

met deze plannen.  

6. LEZINGEN  

12 februari 
dhr. Gerrit de Graaff gaf een dia-lezing over 'Landgoederen van de 

Gelderse Vallei'  

13 oktober 
dhr.A. de Bruyn, beheerder van het roofvogelasiel in Woudenberg, gaf een 

dia-lezing over 'Kleine roofdieren en reeën in de Gelderse Vallei'  

20 november 
dhr.W. de Lange, docent van de I.V.N.gidsencursus in Amersfoort, gaf een 

dialezing over 'Het leven van vlinders en andere bloemzoekende insecten'  

7. EXCURSIES  

31 januari 
onder leiding van de heren C.van Lambalgen en J. Veenhuyzen 

maakten wij een vogelexcursie naar de uiterwaarden van de Rijn  

25 april 

onder leiding van de heren C.van Lambalgen en J. Veenhuyzen 

wederom een vroege tocht, ditmaal naar het Arkemheen bij Nijkerk_ 

onderwerp 'Weidevogels'.  

16 mei 
bosexcursie onder leiding van dhr.B. Laporte en mevr.M. Kossen_ 

speciale aandacht voor de verschijnselen van de zure regen.  

28 mei 
dauwtrappen om 6.00 uur 's morgens; we maakten een 'weilanden'-

fietstocht  

23 mei en 19 juni 
excursie naar het natuurmonument het Naardermeer; evenals vorig 

jaar een groot succes  

15 en 23 juni 
determineren onder leiding van mevr. Willemijn Cappetti; jammer 

genoeg zeer weinig belangstelling.  

juni bezoek aan de tuinen van Mien Ruis in Dedemsvaart  

19 september 
onder leiding van de heren C.van Lambalgen en B. Laporte 

wandelden wij 's morgens vroeg op 'De Rumelaar'.  

10 oktober bezoek aan 'De Kleine Aarde' te Boxtel met een rondleiding door tuin, 



boerderij, kringloophuis en pyramide-huis.  

31 oktober 

ook dit jaar werkte een aantal vrijwilligers weer hard en met veel 

enthousiasme aan het onderhoud van De Kolk te Maarsbergen; wij 

kregen ook weer hulp van de kampstafleden van het IVN.  

8. SLOT  

In het verslagjaar werden de aktiviteiten van de vereniging, evenals in de 

voorafgaande jaren, van vele zijden ondersteund. De gemeente droeg weer bij in de 

kosten van de jaarlijkse 'Kolkoperatie'. Meerdere deskundigen gaven waardevolle 

adviezen. Onder andere dhr. W. Bleuten, die door zijn grote kennis van de 

bodemstructuur van de Utrechtse Heuvelrug een zeer kundig betoog hield op de 

hoorzitting van de Raad van State, waar ons verzoek tot schorsing van het besluit tot 

heropening van de stortplaats behandeld werd.  

Onze hechte ledenbasis is voor het bestuur een onmisbare steun geweest in haar strijd 

tegen de vele bedreigingen van het leefmilieu in onze gemeente. Als voorbeelden van 

bedreiging noemen wij de resterende natuurgebieden rond de kernen Maarn en 

Maarsbergen. Deze komen onder steeds zwaardere recreatiedruk te staan, als de 

ambitieuze bouwplannen, die de gemeente voorstaat, doorgaan. Wat blijft er op den 

duur over van bv. de Koeheuvels, als het bos aan de Ted Visserweg bebouwd wordt? 

Wat blijft er over van het karakteristieke houtwallenlandschap met zijn daarvan 

afhankelijke flora en fauna, als de houtopstand aan de Ted Visserweg verdwijnt? Wat 

blijft er over van het houtwallengebied langs de Haarweg, de enige uitloop voor 

Maarsbergen, nu het industrieterrein er komt?  

Niet alleen de bouwplannen, maar ook de toeneming van het verkeer daardoor en de 

vervuiling van water, bodem en lucht door agrarische aktiviteiten werken mee aan de 

onttakeling van het landschap.  

Al deze zaken zijn een voortdurende bron van zorg voor het bestuur van onze 

vereniging. Zij tracht te redden wat er te redden valt door adequaat te reageren. Alleen 

al op grond van onze statuten zijn wij daartoe verplicht.  

Daarom hoopt het bestuur ook in het jubileumjaar 1988 op de steun van de leden te 

kunnen blijven rekenen.  
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