
Jaarverslag van Maarn-Maarsbergen Natuurlijk over 2013 

Michiel Keizer 
 
De Werkgroepen: 
Kinderactiviteiten 
De werkgroep met de meeste activiteiten is de werkgroep Kinderactiviteiten. Onder aanvoering van 
Coosje Bakker, maar tegenwoordig flink aangevuld (met Jeltje Bijleveld, Grethe Tienkamp, Jolanda Blom, 
Els Oomens, Desiree Verlinden en Marianne Beukenkamp ). In De Modderkoning, op de website en op 
Facebook heeft u daar al veel over kunnen lezen. We volstaan hier met een kleine opsomming van de 
activiteiten: picknicken op de Koeheuvels, huttenbouwen op landgoed Huis te Maarn, 
paddenstoelentocht, kerstkaarten maken en uilenballen uitpluizen. 
 
Werken in het landschap 
Voor deze werkgroep hebben bestuur en werkgroepscoördinator Kees van Lambalgen een Arboplan 
opgesteld met spelregels voor MMN en deelnemers om veilig te kunnen werken in het landschap. Dit 
heeft o.a. geleid tot de aanschaf van rode veiligheidshelmen. In dit verslagjaar heeft de werkgroep twee 
keer in het landschap gewerkt. 
 
Lezingen en excursies 
Na de ledenvergadering van april 2013 heeft Gerda Schregardus de taak ‘Lezingen en excursies’ 
overgenomen van Michiel Keizer. In 2013 zijn de volgende lezingen en excursies gehouden: Lezing oude 
kaarten (na afloop van de ALV), Natuurlijk tuinieren en de Maarnse Eng, Daarnaast hebben excursies 
plaatsgevonden met Maarn Wijzer: wintergasten kijken in januari 2013, bij min 14 graden Celsius! Ook zijn 
vier landgoedwandelingen door de CHC georganiseerd voor Maarn Wijzer. 
 
Zwerfvuil (ook met kinderen) 
Vuil ruimen; in 2013 een proef met kinderen van basisschool Wereldkidz Meent. Dit is goed bevallen (in 
een uur tijd tientallen kilo’s vuil verzameld!). In 2014 wordt dit voortgezet met beide basisscholen in 
Maarn. Daarnaast was er eenmalig(?) een zwerfvuilactie op vrijdagmiddag. 
 
 
Waarover met de gemeenten is gesproken; Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg 
Met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, wethouder en ambtenaren, is uitvoerig en meerdere keren 
gesproken over vergunningen voor het kappen van bomen en de te volgen procedure. U heeft dit in De 
Modderkoning kunnen volgen. Bij de gemeente Woudenberg heeft MMN zijn zienswijze neergelegd over 
het evenement Brothers Open Air 2014. MNN heeft zich tegen dit evenement uitgesproken. De gemeente 
Utrechtse Heuvelrug heeft een toelichting gegeven op het tot stand komen van de lijst met monumentale 
bomen in Maarn en Maarsbergen en het doel van de lijst aangegeven. Wandelingen met het Recreatieschap 
en wethouder Verhoef bij de Zanderij vonden plaats in verband met de openstelling van de Zanderij. 
 
Overige dossiers 
Er is steun gegeven aan het initiatief om een moestuin aan te leggen in gemeentelijk groen, aan de 
Lindenlaan. Op verzoek van omwonenden is getracht een verkeerde beslissing van de gemeente ten 
positieve te keren.  
 
Van het bestuur 
Het bestuur heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het plan voor de ondertunneling van het spoor 
Maarsbergen. Wij zijn voorstander van de verlengde ondertunneling, het zgn. plan Huyser-Hartvelt. Ook 
is een bezwaarschrift ingediend tegen het plan om de Andersteinweg niet af te sluiten. 
Vragen van leden over standpunten van het MMN-bestuur hebben geleid tot een (extra) 
ledeninformatieavond op 11 februari 2014. Hier is o.a. gesproken over uitbreiding van het bedrijventerrein 
Maarsbergen-Oost. Er is een financiële bijdrage geleverd om een vrijwilliger op te laten leiden tot 
NatuurWijzer. Ten slotte is in 2013 de website vernieuwd. We bevelen die van harte bij u aan! 
 


