
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk op 
dinsdag 15 april 2014 
 
Aanwezig:  de bestuursleden Richard Zweekhorst (voorzitter), Thijs Meinders (vice voorzitter), 
Michiel Keizer (secretaris), Marjan Hamersma (penningmeester), Coosje Bakker (kinderactiviteiten), 
Gerda Schregardus (lezingen en excursies) 
Negentien hebben de presentielijst getekend. 
Afwezig m.k.  E. de Boer, B. Dröge, mw. I. Breedveld, L. Linnenbank. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en spreekt een warm welkom uit. 
De notulen van de ALV van 18 april 2013 worden goedgekeurd, met dien verstande dat Berend 
Musegaas tijdens de ALV in 2013 niet sprak namens Groen voor Groen, maar als lid van MMN. 
 
2. Financiën 
Financiële jaarrekeningen 2013 van de vereniging MMN en van de Cultuurhistorische Commissie. 
De penningmeester licht deze toe.  
Er is een licht gunstig resultaat te melden voor MMN. Dit is veroorzaakt doordat in 2013 de 
Modderkoning maar twee keer is verschenen. In 2014 zal de MK daarom vier verschijnen. Het 
bespaarde bedrag uit 2013 is meegenomen in de begroting voor 2014. Een andere oorzaak voor het 
resultaat is de groei van het aantal leden. Omdat kinderen van leden gratis kunnen deelnemen aan 
de kinderactiviteiten, zagen we een toename van het aantal leden in 2013, tot 478 leden. 
Financieel gezien is er niet veel gebeurd bij de CHC. Een grote post op de begroting voor 2014 zijn de 
Wegwijzers voor de Oude Wijkerweg. Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.  
De leden van de kascommissie hebben het boekjaar 2012 steekproefsgewijs gecontroleerd en geen 
ongerechtigheden gevonden. De commissie complimenteert het Bestuur met haar penningmeester. 
Aan de penningmeester wordt decharge verleend. De heer H. van der Beld treedt af onder 
dankzegging. De kascommissie 2013 bestaat uit de heren P. van de Berg en K. Pater.  
 
3. Aftreden en Verkiezen van bestuursleden 
Thijs Meinders (plv. voorzitter) treedt af en is herkiesbaar. Aangezien door de leden geen gebruik is 
gemaakt tot het voorstellen van tegenkandidaten wordt Thijs herkozen als bestuurslid Hij wordt 
hiermee gefeliciteerd. Thijs dankt de vergadering voor het uitgesproken vertrouwen. 
De voorzitter spreekt namens het bestuur en de aanwezige leden zijn dank uit voor de inzet en de 
betrouwbaarheid van Thijs.  
 
4. Jaarverslagen 2013 van MMN en de CHC 
MMN 
De Modderkoning (MK) wordt gewaardeerd, zo blijkt uit reacties die in het dorp worden gedaan. Ook 
het bestuur is tevreden met de verbeterde MK. De voorzitter bedankt de redactiecommissie voor 
haar inzet. 
Coosje Bakker licht toe dat de kinderactiviteiten veel belangstellenden trekken. Zo veel, dat af en toe 
mensen teleurgesteld moeten worden omdat het maximale aantal deelnemers van een activiteit is 
bereikt. Vaak zijn het dezelfde kinderen die je ziet verschijnen, tot de 10 jarige leeftijd houden ze het 
1-2 jaar vol. Het programma van de kinderactiviteiten wordt ook via de Maarnse scholen verspreid 
en via NatuurWijs. De voorzitter voegt daar aan toe dat De Meent daarnaast ook les krijgt over 
moestuinen. 
In de ALV van 2013 vroeg Annemiek Tubbing of er geen alternatief was voor het verbranden van de 
takken, bij de werkgroep Landschapsbeheer. Het bestuur is zich bewust dat het verbranden niet 
milieuvriendelijk is, maar dit lijkt het minst schadelijk alternatief te zijn. 
Gerda Schregardus vertelt dat de lezingen en excursies in 2014 samen met Maarn Wijzer worden 



georganiseerd. Verder zal er een verdieping komen: naast de praktische activiteit zullen enkele 
excursies door een korte theorie-avond worden voorafgegaan. 
Jolanda Blom licht toe dat de schoolkinderen ook mee doen aan Nederland Schoon. De Meent is 
gestart en in 2014 zal De Ladder ook meedoen. De Mersebergh heeft er voor gekozen in 2013/2014 
niet mee te doen. 
Het bestuur is in gesprek met de gemeente over kapvergunningen. De gemeente is intern druk bezig 
orde op zaken te stellen, dat kost tijd. Positief is dat de gemeente veel pro-actiever is geworden. Het 
begint nu wel wat op overvragen door de gemeente te lijken. 
Kors Pater vraagt naar de bevindingen van Brothers Open air 2014. Richard licht toe dat in 2015 niet 
opnieuw een Brothers Open Air zal plaatsvinden. Het ‘Hens’ heeft een recreatiebestemming, de kans 
bestaat dat er bijv. in 2016 weer zo’n evenement wordt georganiseerd. 
Op de vraag wat de schade is, antwoord Richard dat dit moeilijk te meten is. Het ‘Hens’ ligt aan de 
rand van de EHS en het heeft aan het begin van het broedseizoen plaatsgevonden. Waarschijnlijk is 
pas over 2-3 jaar te merken wat de gevolgen voor met name de tweede broedsel zullen zijn. 
Thijs Meinders licht toe hoe het plan Huyser-Hartveld (verlenging van de ondertunneling van de 
spoorwegovergang bij Maarsbergen) er bij staat. De kosten van dit plan zullen enkele miljoenen 
euro’s hoger zijn, dan het oorspronkelijke plan. Er zijn zeer veel positieve reacties op gekomen, maar 
bewoners van de Tuindorpweg vrezen voor een toename van licht, geluid door meer 
verkeersbewegingen, ook vanwege de mogelijke ontwikkeling van Maarsbergen-Oost en het niet 
afsluiten van de Haarweg. 
Berend vraagt naar de gevolgen van dit plan voor de waterhuishouding. Richard licht toe dat de 
situatie al in kaart is gebracht en dast er is toegezegd dat er aanvullend onderzoek al worden gedaan. 
Het slootje naast de Kolken maakt namelijk deel uit van de EHS. 
Een aantal leden vraagt om te tekeningen in te mogen zien en doet voorstellen om de tekeningen te 
verspreiden. Richard en Thijs geven aan dat er afspraken zijn gemaakt met de plannenmakers, de 
tekeningen niet te verspreiden. Voorlichtingsactiviteiten zouden door andere betrokkenen dan 
partijen als MMN (en ook VBMM en OSMM) moeten worden verzorgd. 
Over Maarsbergen-Noordoost licht Richard toe dat er een slap besluit genomen is, er is geen 
rekening gehouden met het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek naar de Haarwegafsluiting, de 
rekening zal bij de burger komen te liggen. Hij zegt de vergadering toe dat als het in procedure wordt 
genomen, het bestuur, samen met de leden, zullen bepalen wat te doen. Hij spreekt zijn waardering 
uit voor Groen voor Groen die het bestuur van veel informatie heeft voorzien. 
Een aantal leden geeft aan wat het bestuur anders, beter zou moeten doen in hun ogen. Richard licht 
nogmaals toe welke stappen het bestuur genomen heeft. Vanuit het bestuur en de leden wordt 
voorgesteld een kleine commissie of werkgroep in te richten voor dit onderwerp. 
CHC 
Er zijn verschillende lezingen georganiseerd, maar het afgelopen jaar is niet meegedaan aan de OMD. 
Verder heeft CHC oral history vorm gegeven, met dank aan Wim Arendsen en Han Overkamp! Op de 
MMN-website staat nu ook een aantal kaarten, met dank aan Gijs van Roekel. De CHC is blij met de 
afdeling Archeologie bij de gemeente.  
 
5. Uitnodiging deel te nemen aan nieuwe en bestaande werkgroep 
De werkgroep Padden heeft in 2013 ruim 500 padden overgezet, hun verslag ontbrak in het 
jaarverslag van MMN. Zij hebben veel (zwerf)vuil ontdekt rondom de uitkijkposten. De rentmeester 
van het Utrechts Landschap wil graag samen met de werkgroep een bijdrage leveren aan een schone 
Zanderij. Richard vraagt de eden te melden als ze zien dat wandelaars zich buiten de paden op de 
Zanderij begeven. 
Berend Musegaas en Kors Pater melden zich aan, als lid van de werkgroep Maarsbergen-Oost. 
 
6. Rondvraag 
Berend Musegaas vraagt naar informatie over de FGH (Federatie Groene Heuvelrug) 
7. Sluiting 


