JAARVERSLAG 1993 VAN DE VERENIGING 'MAARNMAARSBERGEN NATUURLIJK'
Algemeen
Het jaar 1993 stond in het teken van het tegengaan van aanwezige en dreigende
verstoring van de natuur in het buitengebied van de gemeente Maarn. Zoals u in de
kranten hebt kunneru lezen gaat het niet goed met de natuur! Een van de oorzaken is
de verstoring, door de vele menselijke activiteiten. Daarom, hebben wij het tegengaan
van het "gemotoriseerde (sluip)verkeer op de buitenwegen aan de orde gesteld.
Tevens hebben wij bezwaar gemaakt tegen de bouwlokaties in het buitengebied.

Bestuur
De drie nieuwe bestuursleden die op de jaarvergadering over het jaar 1992 gekozen
werden, zijn in het vereningingsjaar 1993 volledig ingewerkt.
De bestuurssamenstelling,was als volgt:
C. Breedveid-Jol

voorzitter

H. M. Laporte

vice-voorzitter

J. A. Wiersma-Traag

secretaris

M. P. de Kluijver

penningmeester

M. P. A. Kossen-Smith organisatie lezingen
A. T. T. Lootsma

organisatie convocaten/interne zaken

E. Koornneef

waterhuishouding/milieubeleid

De heer van Lambalgen, organisator excursies/landschapsbeheer heeft in september
1993 zijn functie in het bestuur neergelegd wegens zijn nieuwe werkkring bij de
gemeente Maarn. Hij blijft het bestuur adviserenen en excursies leiden.
Het aantal leden d. w. z. het aantal huishoudens dat bij onze vereniging is
ingeschreven bedroeg per 31 december 1993: 363

Lezingen en excursies
Voor de leden van onze vereniging en belangstellenden organiseerden wij in 1993 de
volgende activiteiten en lezingen:
30 januari

wintergasten kijken langs de grote rivieren en in de aangrenzende polders
o.l.v. de heer C. van Lambalgen

19 februari

lezing "Bomen herkennen in de winter" door de heer C. Marsman

20 februari

excursie o.l.v. de heer C. Marsman in de tuin van het slot Zeist om één en
ander in de natuur te herkennen

23 februari

"De rijdende Groene Keuken" op de parkeerplaats van het dorpshuis met
ook voorlichting in het dorpshuis, kennismaking met de Vlierhoek

19 maart

dia-Iezing door mevrouw H.H. van der wilt over buitenplaatsen en hun
parken langs de Vecht

21 april

jaarvergadering M.M.N. met aansluitend een lezing over het
Landschapsonderhoudsplan door de heer F.van Diepen van het Stichts
Landschapsbeheer

15 mei

excursie naar het landgoed Terra Nova te Loenen

20 mei

dauwtrappen in omgeving van Darthuizen o.l.v. van de heer C. van
Lambalgen

5 en 12 juni

een aantal dorpsgenoten stelden hun tuinen open, voor de leden van
M.M.N.

18 september fietstocht met bezoek aan boerderijen
film over "Het Leersumse Veld, vroeger en nu" door de heer A. Wisman,
24 september alsmede een dia-lezing over Het Leersumse Veld door de heer H. J. van
der Bijtel
29 oktober

dia-Iezing door de heer J. T. R. van Kalkhoven over de ecologische
infrastructuur op het grondgebied van Maarn en omgeving

19 november toelichting op het ontwerp Streekplan door de heer G. J. Slag

Landschapsonderhoudsplan
Op voorstel van Stichts Landschapsbeheer en goedgekeurd door de
begeleidingscommissie is ons bestuurslid Kees van Lambalgen voor twee jaar
benoemd door het gemeentebestuur tot landschapscoordinator van de gemeente
Maarn. Zijn taak is ondersteuning te geven financieel en daadwerkelijk aan het herstel
van houtwallen, houtsingels en andere waardevolle landschapselementen in het
buitengebied. Het gemeentebestuur heeft hiertoe geld ter beschikking gesteld als
compensatie voor het verlies aan bomen door de bouw van de Droststeeg. Het herstel
van deze houtopstanden is van groot belang. Het landschap zal er niet alleen visueel
op vooruitgaan maar dit hout geeft schuilgelegenheid aan vele in het wild levende
dieren en is onmisbaar als onderdeel van de ecologische infrastructuur, dat wil zeggen
waarlangs dieren kunnen trekken om soortgenoten te zoeken, waardoor uitsterven
voorkomen kan worden. Vlinders, vogels, reptielen, amfibieën en vele soorten
zoogdieren maken hier gebruik van.

De beuk aan de Droststeeg
Bij de bouw van de Droststeeg is geen rekening gehouden met het landschap. Een
meter boven het maaiveld liggend, geen boom gespaard, drie kavels in de houtwal, die
'op papier' ontzien zou worden. De beeldbepalende beuk, die in vroegere tijden als

'baken' op de hoek van het Kerkepad stond waar deze afboog, kreeg zelfs het
fundament van een garage in zijn wortels. Ondanks onze protesten in een zéér vroeg
stadium is het ons niet gelukt de boom te vrijwaren voor beschadiging. Er zijn wel
voorzieningen beloofd om het hemelwater van het dak van de garage naar de wortels
van de beuk te leiden. Gelukkig was 1993 een jaar met veel regen.

Stichting Aarendal
Het is het bestuur van de stichting Aarendal niet gelukt het boerderijtje met weide te
behouden. Medio 1993 hebben de heer en mevrouw Jansen het boerderijtje definitief
verlaten en is de gemeente onmiddellijk begonnen met de sloop. Op kosten van de
stichting Aarendal en met goedkeuring van de gemeente heeft archeologisch
onderzoek plaats gevonden op de plek waar het boerderijtje heeft gestaan.

Handtekeningenactie voor terugdringen sluipverkeer
Op 8 november 1993 heeft het bestuur van MMN een brief aan het college van B&W
aangeboden, waarin zij vraagt om maatregelen tegen het sluipverkeer op de
buitenwegen van de gemeente Maarn. De heer Somsen gaf in een toelichting aan
waarom deze maatregelen voor de in het wild levende dieren (en voor de
aanwonenden) zo hard nodig zijn. De brief ging vergezeld van ca. 250
handtekeningen van leden van MMN en van aanwonenden van sluiproutes in het
landelijke gebied.
De eigenaren/beheerders van de terreinen rond de sluiproutes hebben inmiddels een
werkgroep gevormd welke met het gemeentebestuur wil meedenken over oplossingen
voor de problematiek van het sterk toegenomen gemotoriseerde verkeer. Op een brief
die begin januari 1994 naar het gemeentebestuur is verzonden en waarin deze
werkgroep haar diensten aanbiedt, is helaas nog steeds niet gereageerd! Het bestuur
van MMN hoopt dat dit niets zegt over het tempo waarmee de benodogde maatregelen
zullen worden getroffen
Het bestuur wil hierbij de leden van MMN hartelijk danken voor hun enthousiaste
bijdrage aan de actie. Veel leden kwamen met ideeën hoe het sluipverkeer zou moeten
worden teruggedrongen.

Reactie op struktuurvisie van het gemeentebestuur
In november 1993 heeft het bestuur van MMN gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om te reageren op de concept-structuurvisie van het gemeentebestuur. In deze
struktuurvisie geeft het gemeentebestuur de hoofdlijnen van haar beleid voor de
komende jaren aan.
Het bestuur van MMN heeft in haar reactie aangegeven dat de plannen van het
gemeentebestuur een ernstige aantasting van de natuur zullen betekenen. Dit heeft u
kunnen lezen in het afschrift dat bij een van de convocaten was gevoegd. Op
hoofdlijnen kwam onze reactie erop neer dat MMN zich niet kan vinden in de
voorgestelde woningbouwlokaties wegens de negatieve effecten op de natuur (de
Heygraaff, de Buurtsteeg/Nationale Park, Planetenbaan). Tevens heeft MMN er op
gewezen dat geen nieuwe wegen in het landelijk gebied moeten worden aangelegd.

Zonder dat op de argumenten van het bestuur van MMN is ingegaan en zonder dat er
sprake is van tegenargumenten met een zwaarder gewicht, zijn de voorstellen die
MMN heeft gedaan door het gemeentebestuur terzijde geschoven. Van de
gemeenteraad die zou moeten opkomen voor het algemeen belang en die zou moeten
waken voor de kwaliteit van beleidsbesluiten, had het bestuur van MMN een meer
kritische en creatieve houding verwacht!

Reactie op streekplan van het provinciebestuur
Vrijwel gelijktijdig met het uitkomen van de struktuurvisie van de gemeente is een
soortgelijk plan op provinciaal niveau verschenen: het streekplan voor de provincie
Utrecht. Het streekplan is gebaseerd op een weldoordachte lange-termijnvisie. Het
provinciale beleid maakt (anders dan het gemeentelijk beleid) een speerpunt van het
veiligstellen en het verbeteren van het leefmilieu voor mens, dier en plant. Het bestuur
van MMN heeft er in haar schriftelijke reactie en tijdens de inspraakmogelijkheid
voor gepleit dat de provincie vasthoudt aan de door haar ingezette koers.

Watervoorziening, waterhuishouding en verdroging
Deze drie aspecten hangen nauw samen en hebben alles te maken met het gebruik en
transport van water. De diverse gebruikers/belangengroeperingen, zoals
waterleidingbedrijven, boeren en milieu-organisaties kijken echter op verschillende
wijze tegen de problemen aan die ontstaan bij het gebruik en transport van water. Het
maken van een beleid voor het oplossen van de problemen is dan ook over het
algemeen een langdurige zaak, ondanks het bericht dat de verdroging van de
Nederlandse bodem veel ernstiger is dan tot dusver is aangenomen (derde
milieuverkenning van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne,
1993).
De provincie utrecht heeft in 1993 een uitwerkingsplan
grondwaterbeschermingsgebieden gepresenteerd. Hierin staat vermeld welke
maatregelen moeten worden genomen om de drinkwatervoorziening veilig te stellen.
Na bezwaar van o.a. vele milieuorganisaties, waaronder MMN, heeft de, provincie
Utrecht het beschermingsniveau van de drinkwaterwingebieden voor het grootste deel
gehandhaafd of uitgebreid. Dit ondanks de druk van sommige gemeenten om de
beschermingszones te verkleinen ten behoeve van uitbreiding van industriegebieden.
Ook heeft de Waterleidingsmaatschappij Midden Nederland naar aanleiding van
bezwaarschriften slechts een tijdelijke vergunning gekregen voor de onttrekking van
grondwater uit Woudenberg en maar voor een deel van de gevraagde capaciteit. De
beste methode om de wateronttrekking te verminderen blijft nogal altijd het zuinig
omgaan met water. Ook u kunt hieraan meewerken.
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