
VERENIGING MAARN - MAARSBERGEN NATUURLIJK.  

JAARVERSLAG van 1 januari 1985 t/m 31 december 1985.  

1. ALGEMEEN  

Het bestuur van de vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk vergaderde in het 

kalenderjaar 1985 zes maal. 

Het aantal leden, dat per 1 januari 1985 136 bedroeg, groeide tot 165 per 31 december 

1985.  

In de bestuurssamenstelling kwam een belangrijke wijziging. 

Mevrouw J. F. Lubach - vd Linden, die vanaf de oprichting van MMN als secretaris 

een centrale positie innam, legde met ingang van augustus 1985 haar funktie neer. Wij 

bedanken mevrouw Lubach voor het vele door haar verzette werk op de haar 

kenmerkende, consciëntieuze wijze. In haar plaats werd mevrouw M. C. J. Hageman-

Penders benoemd tot lid van het bestuur in de funktie van secretaresse. De heer J. G. 

Bijleveld trad af als penningmeester, doch bleef aan als gewoon bestuurslid. In zijn 

plaats werd de heer J. B. Gulikers als lid van het bestuur benoemd in de funktie van 

penningmeester.  

In dit jaarverslag worden de aktiviteit en van MMN over 1985 vermeld.  

2. DE KOLK, MAARSBERGEN  

Op basis van het in 1984 gereedgekomen beheersplan werd met medewerking van 

Staatsbosbeheer en het Nederlands Instituut voor Natuurbeheer een aantal 

onderhoudswerkzaamheden verricht. Het betreft hier met name het grondig maaien en 

afvoeren van de brandnetelvegetatie en het opruimen van wilgenopslag, alsmede het 

snoeien van bomen en struiken.  

De amfibieën lijken een gunstig voortplantingsseizoen achter de rug te hebben. In het 

najaar werden in de kelderruimten van de in aanbouw zijnde huizen aan de Spoor laan 

zowel jonge kamsalamanders alsook kleine watersalamanders aangetroffen, kennelijk 

op zoek naar een overwinteringsplaats.  

De gemeente heeft MMN in de gelegenheid gesteld wensen kenbaar te maken omtrent 

inrichting en onderhoud van een deel van het gebied langs de spoorbaan. Door de 

Nederlandse Spoorwegen en Aannemerij Strukton is de bestrating van het perron 

weggehaald, waardoor een groter grond oppervlak is verkregen. Aan de kant van de 

Woudenbergseweg is het asfalt weggehaald en de grond geëgaliseerd, met de 

bedoeling in het voorjaar 1986 de strook langs de weg te gaan beplanten met diverse 

heesters.  

Tussen de kleine en de nieuwe kolk is door de gemeente een bank en een prullenbak 

geplaatst.  

Het hekwerk, dat langs de kleine kolk was geplaatst door de vorige bewoner van het 

huis aldaar, is door de nieuwe bewoner verplaatst.  



In 1985 zijn door MMN een tweetal besprekingen gevoerd met Wethouder ten Bosch 

en met de heer M. M. Verhek van de Centrale Technische Dienst omtrent het 

onderhoud van de kolk. Naar aanleiding hiervan is door MMN een begroting 

ingediend van de jaarlijks te maken kosten voor onderhoud van de kolk.  

Voor dit onderhoud zijn in 1985 voor f. 452,16 gereedschappen aangeschaft, te weten: 

- 2 harken, - 1 steekspade, - 1 kruiwagen, - 2 plastic harken, - 2 rieken, - 1 boomzaag 

en 1 takkenschaar. Reeds in het bezit van MMN waren: 1 motormaaier + 3 

dregharken.  

3. BEWAKEN VAN MILIEU  

 Camping Laagkanje : Nogmaals is door MMN bij schrijven van 12 juni 

geattendeerd op het toegenomen aantal caravans op Laagkanje, terwijl er 

gebrek aan speelruimte bleef. 

De gemeente heeft medegedeeld, dat er extra speelterrein is aangelegd en dat 

er verschillende speeltuigen over het terrein zijn verdeeld.  

 Vuilnisstortplaats Maarsbergen : Op 21 maart 1985 hebben de drie 

natuurverenigingen Maarn Maarsbergen Natuurlijk, Dorp en Natuur te 

Leersum/Amerongen en Milieuzorg Doorn een eerste vergadering belegd over 

de vuilnisstortplaats. 

Op 22 augustus 1985 is door het Streekverband een voorlichtingsbijeenkomst 

gehouden over de afwerking van de stortplaats. Op deze avond is door MMN 

bezwaar naar voren gebracht tegen deze afwerking. Aansluitend is in 

september 1985 door de drie genoemde natuurverenigingen een brief 

geschreven aan de leden van de Commissie Gemeenschappelijke Regeling 

Vuilnisstortplaats Maarsbergen, waarin onze ongerustheid onder woorden 

werd gebracht over heropening van de stortplaats. 

Onze bezwaren gelden:  

o heropening van een vuilnisstortplaats, die midden in een kwetsbaar 

natuur- en waterwingebied ligt, in een doorlatend zandmassief;  

o op de stortplaats zijn bepaalde bedrijfsafvalstoffen gestort, waardoor 

als vaststaand kan worden aangenomen dat er zich schadelijke stoffen 

in de stortmassa bevinden;  

o gebleken is dat de controle op de gestorte materialen onvoldoende was.  

 Golfbaan : De heer Van Beuningen heeft ons tekeningen gestuurd van de 

geplande golfbaan aan de Andersteinweg, met de vraag onze wensen 

hieromtrent kenbaar te maken. Uit de plannen bleek dat de heer Van 

Beuningen zorgvuldig met de natuur wilde omgaan. Op 6 september 1985 is 

door ons dan ook een positief oordeel gegeven over de aanleg van de golfbaan. 

Verdere ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering ervan zullen door 

MMN worden gevolgd.  

 Woningbouw/woonwagenkamp Maarn Noord : In 1984 heeft MMN bezwaren 

aangevoerd, zowel voor wat betreft de vestiging van een woonwagenkamp in 

Maarn Noord, als voor wat betreft het voorontwerp streekplan met betrekking 

tot woningbouw in Maarn Noord. 

Conform onze bezwaren gaat de provincie er in het definitieve ontwerp van 

uit, dat er alleen mag worden gebouwd in Maarn Zuid, omdat de noordkant 

van het dorp ecologisch te kwetsbaar is. 



De indruk bestaat dat het woonwagenkamp-plan voor Maarn Noord om 

dezelfde reden niet doorgaat.  

4. LEZINGEN  

26 februari: L. Boon uit Hoevelaken, docent aan het IVN, gaf een lezing over 

'Overwinteren van dieren'.  

3 april Mevrouw E. de Kieviet, werkzaam bij H.P.V. (Huishoudelijke 

Voorlichting ten Plattelande), verzorgde een lezing over 'Zelf gemaakte 

compost, de beste voeding voor uw tuin'. 

25 Personen kwamen naar mevrouw De Kieviet luisteren.  

19 september De auteur, natuurfotograaf en spreker Gerrit de Graaff verzorgde ook dit 

jaar weer een lezing met dia's: 'Portret van de boerderij'.  

8 oktober Ir. H. Bartlema, landbouwkundige afdeling van de Unie van 

Kunstmestfabrieken te Utrecht verzorgde een lezing over 

'Bodemvruchtbaarheid en plantenvoeding'. 

Oorspronkelijk zou deze avond mede verzorgd worden door de heer P. 

Brul, docent aan het Bolk Instituut voor de biologisch-dynamische land- 

en tuinbouw te Driebergen. Door ziekte was de heer Brul echter 

verhinderd.  

11 november De heer en mevrouw Bouman van de Stichting tot behoud van het 

Przewalskypaard verzorgden een lezing met film over het 

Przewalskypaard, het enige nog levende wilde paardenras.  

5. EXCURSIES  

14 april Op deze dag werden verschillende zure regen excursie georganiseerd in het 

Breeveen. Dit was een provinciaal initiatief in het kader van de 

Internationale Zure Regenweek.  

16 mei Om 6 uur 's morgens vertrokken 45 wandelaars vanaf de Zeisterweg in 

Woudenberg voor een interessante boswandeling van ongeveer 3 uur.  

23 mei Onder leiding van onze dorpsgenoot J. Veenhuyzen werd een vogelexcursie 

gehouden naar de Oostvaardersplassen.  

12 oktober Nogmaals werd een bezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen onder 

leiding van de heer Veenhuyzen. Ditmaal ging de aandacht uit naar de 

trekvogels.  

19 oktober Van 9.30 tot 12.30 uur werd er gewerkt aan het opschonen van de kleine 

kolk.  

6. KINDERACTIVITEITEN  

Door het ACJN (= Algemene Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie) werden 4 

excursies georganiseerd voor kinderen vanaf ± 12 jaar. Mede door het slechte weer 

was er echter nauwelijks belangstelling van de jeugd van Maarn/Maarsbergen. 



Van het oprichten van een jeugdafdeling van ACJN in Maarn is dan ook om deze 

reden afgezien.  

Op de Vinkenbuurtweg bij Emmy Ruis hebben verschillende kinderen genoten van 

het schapen scheren.  

De Christelijke School 'De Wingerd' heeft aan MMN medewerking gevraagd voor het 

organiseren van een 'natuur’-ochtend. De keuze is gevallen op de 'Hof ter Heide'-

wandeling.  

7. OVERIGE ACTIVITEITEN  

Begin september heeft MMN een huis-aan-huisfolder verspreid, waarin informatie 

gegeven werd over de vereniging én over het najaarsprogramma van MMN. 

Hierna hebben zich nieuwe leden aangemeld.  

In het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen heeft MMN in november 1985 onze 

'Uitgangspunten voor een gemeentelijk milieubeleid in Maarn' toegezonden aan de zes 

politieke partijen.  

Lezingen en activiteiten werden weer regelmatig in de Doornse Kaap aangekondigd.  

8. SUBSIDIES IN 1985  

De vereniging MMN heeft over 1985 de volgende subsidies ontvangen:  

- Ministerie van Landbouw f. 531,64  

- Provincie Utrecht  f. 250,--  

- Gemeente Maarn f. 350,--  

9. SLOT  

Zoals uit dit verslag blijkt, heeft MMN ook dit jaar weer mogen rekenen op financiele 

steun van verschillende instanties. Mede dankzij deze financiële steun heeft de 

vereniging een aantal activiteiten kunnen uitvoeren. Bovendien hebben weer 

verschillende instanties en deskundigen adviezen en steun aan MMN gegeven. Voor 

beide aspekten is het bestuur van MMN zeer erkentelijk.  

Opnieuw werd overenkomstig de statuten van de vereniging aandacht besteed aan 

bodemverontreiniging, aan het onttrekken van natuurgebieden en aan mogelijke 

landschapsbeïnvloeding.  

Mede dankzij het steeds groeiende aantal leden is het bestuur er van overtuigd dat 

MMN in onze gemeentelijke samenleving een funktie vervult, die reeds nu niet meer 

is weg te denken.  

Het bestuur van MMN hoopt ook in de toekomst van de plaatselijke bevolking deze 

steun te mogen ontvangen en zo mogelijk actieve medewerking bij de realisering van 



haar doelstellingen. Immers er blijft een nauwe relatie tussen mens en natuur, waarbij 

ons aller welzijn gebaat is.  

U kunt, voor zover u nog geen lid bent, uwen ons aller belang dienen door lid te 

worden van de vereniging MMN.  

Het jaarverslag 1985 beveelt het bestuur in uw belangstelling aan.  
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