JAARVERSLAG 1994 VAN DE VERENIGING 'MAARNMAARSBERGEN NATUURLIJK'.
Algemeen.
Maam-Maarsbergen Natuurlijk heeft een moeilijk, maar ook hoopvol jaar achter de
rug.
Moeilijk was het, omdat in een kort tijdsbestek twee centrale bestuursleden, Ineke
Breedveld en Marja Kossen, wegens ziekte afscheid moesten nemen van het
bestuurswerk voor de vereniging. Twee mensen die 'Maarn-Maarsbergen Natuurlijk
een gezicht gaven. Ineke, oprichterster van MMN, altijd vol enthousiasme en strijdend
tegen de verdergaande aantasting van de natuur in Maam en omgeving. Marja ook vol
enthousiasme en zeer creatief in het organiseren van interessante lezingen en
excursies voor de leden en enige jaren als penningmeester.
Onlangs is Marja Kossen overleden. Het doet ons verdriet te weten dat we haar als
vereniging daarmee definitief moeten missen. Natuurlijk proberen we haar werk zo
goed mogelijk voort te zetten.
Toch is er één onderwerp waar we tot nu toe onvoldoende invulling aan kunnen
geven. Marja wilde graag dat MMN ook aandacht zou gaan besteden aan de
bescherming van cultuurhistorische elementen in Maarn en Maarsbergen. De
ondergang van het boerderijtje Aarendal toonde aan dat het werk tot behoud van
monumentale huizen en boerderijen in Maarn niet gemist kan worden. Het bestuur
van MMN heeft echter onvoldoende menskracht om het werk van de Stichting
'Aarendal' er zomaar bij te nemen.
Een verzoek tot u leden: mocht u interesse of deskundigheid hebben in
cultuurhistorische zaken, meldt u zich dan aan bij ons bestuur. Misschien dat we dan
inhoud kunnen geven aan deze wens van Marja.
Hoopvol was het afgelopen jaar ook. Naast het bestuur is een aantal commissies
ingesteld die zich voor één bepaalde taak van de vereniging inzetten.
Deze commissies zijn:




de commissie lezingen en excursies.
(de contactpersoon is Annelies Wiersma)
de commissie natuur, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.
(de contactpersoon is Gerard Gonggrijp)
de commissie juridische en bestuurlijke zaken.
(de contactpersoon is Boudewijn Rietveld)

Verder is er een werkgroep voor het onderhoud aan de Kolk. (de contactpersoon is
Maarten de Kluijver)
Ook is de vereniging vertegenwoordigd in een aantal 'externe' werkgroepen:



de werkgroep A12.
de werkgroep 'Afsluiting gemotoriseerd verkeer buitenwegen.'

De commissies hebben het afgelopen jaar al goed werk geleverd. Dat kunnen de leden
bijvoorbeeld zien aan het leuke voorjaarsprogramma voor lezingen en excursies van
dit jaar. Wat misschien minder opvalt, is het werk dat achter de schermen wordt
verzet. Zo worden alle belangrijke natuurwaarden in de gemeente Maarn
geïnventariseerd en gevolgd door de commissie natuur, landschappelijke en
cultuurhistorische waarden. Dreigen deze waarden te worden aangetast (of zijn ze al
aangetast), dan gaat de veremging over tot actie. Dit betekent in praktijk veel brieven
schrijven aan gemeente of provincie of andere instanties en veel overleg. En dit vraagt
nogal wat energie, omdat eventuele resultaten nooit direct volgen. Deze acties moeten
meestal meerdere jaren worden volgehouden.
Naast dit werk zijn er ook de reguliere bestuurswerkzaamheden die nodig zijn om de
vereniging draaiende te houden. Hierbij vragen met name het secretariaatswerk,
verzorging en bezorging van het convocaat en het beheer van de financiën veel
aandacht.
Daarnaast is er de ledenwerfactie geweest, waardoor het ledental voor het eerst boven
de 500 uitkwam. Alle nieuwe leden willen wij hierbij van harte welkom heten in de
vereniging! Mocht u naast deelname aan lezingen en excursies zich willen inzetten
voor de vereniging, dan hoort het bestuur dit graag.
Het komend jaar zal voor de vereniging een belangrijk jaar zijn. Zo zal de procedure
van het buitengebied van Maarn/Maarsbergen verder worden afgewikkeld. Wij zullen
dan zien in hoeverre alle mooie woorden in de beleidsplannen over het belang van de
natuur ook werkelijk gestalte krijgen. Een zaak van geloofwaardigheid!
Onze vereniging zal de lokale en provinciale besturen erop blijven wijzen dat het
opschrijven van mooie woorden over de natuur niet voldoende is. Het
gemeentebestuur van Maarn zal zich actiever moeten opstellen om te voorkomen dat
dieren en planten in Maarn en Maarsbergen nog verder achteruit gaan in hun
voorkomen.
Naast het bestemmingsplan voor het buitengebied zijn er het komend jaar
ontwikkelingen te verwachten op het terrein van:







vermindering sluipverkeer (beslissing van het gemeentebestuur om al dan niet
maatregelen te nemen;
nieuwe bouwlokatie Buurtsteeg en verplaatsing van de sportvelden naar het
landelijk gebied langs de Planetenbaan (beslissing van de Raad van State over
het beroepsschrift van MMN);
totstandkoming van het Nationaal Landschapspark 'De Utrechtse Heuvelrug'
(dit jaar zal een besluit worden genomen of dit Nationaal Park er komt en hoe
het eruit moet zien).
verdere plannen van de NS en rijksoverheid over de verbreding van de
spoorlijn Utrecht-Arnhem en de A12. Hier horen we als vereniging weinig
over, maar zeker is dat besluiten over het toekomstig tracé nu al voorbereid
worden.

Bij al deze ontwikkelingen zullen wij als vereniging bijzonder alert moeten zijn.
Verder heeft het bestuur het voornemen om het 'convocaat' aan te passen. Gedacht
wordt aan een nieuwsbrief, waarin naast mededelingen en de aankondigingen van

lezingen etcetera, ook meer ruimte zal zijn voor inhoudelijke artikelen.
Contactpersoon hiervoor is Maarten van Vliet. Ook voor deze activiteit zoeken we
versterking (redactieleden bijvoorbeeld).

De bestuurssamenstelling.
In september 1994 legden Ineke Breedveld en Marja Kossen definitief hun functie
neer.
Drie nieuwe bestuursleden kwamen erbij.
De bestuurssamenstelling is vanaf 9 september 1994 als volgt:
voorzitter

H. M. Laporte

vice-voorzitter

E. Koornneef

1e secretaris

J. A. Wiersma-Traag

2e secretaris

M. van Vliet

penningmeester M. P. de Kluijver
lid

A. Lootsma

lid

G. Gonggrijp

lid

B. Rietveld

Ledenwerfactie.
In het najaar heeft het bestuur een ledenwerfactie gehouden met als doel (nog) meer
bekendheid te geven aan de vereniging en verhoging van het ledental.
Een belangrijk onderdeel hiervan was het uitbrengen van een nieuwe folder die huis
aan huis bezorgd werd in Maarn en Maarsbergen. Hierbij nog eens een bedankje voor
Monique Berkouwer die het ontwerp van de voorkant van de folder maakte alsmede
voor de scouts van Maam die de verspreiding verzorgden.
Het resultaat mocht er zijn: het ledental nam in korte tijd toe van 363 naar 527 leden!

Verslag van de commissie lezingen en excursies.
Voor de leden van onze vereniging en belangstellenden organiseerden wij in 1994 de
volgende aktiviteiten:





Zaterdag 19 februari: Vogelexcursie onder leiding van Cees van Lambalgen en
Harm Kossen naar de Flevopolder.
Vrijdag 25 februari: Dialezing door de heer M. J. S. M. Reynen over het effect
van gemotoriseerd verkeer op broedvogelpopulaties.
Donderdag 24 maart: Dialezing door de heer P. Tazelaar: 'De natuur om je
heen'. Deze dialezing was het resultaat van jarenlange omzwervingen in de
Gelderse Vallei.
Donderdag 21 april: Jaarvergadering met na de pauze een verslag over de
renovatie van de Heygraaff, door Cees van Lambalgen.









Donderdag 12 mei: Dauwtrappen o.l.v. Cees van Lambalgen en Bob Laporte.
De tocht voerde naar de Rumelaer op de grens tussen Maarsbergen en
Woudenberg.
Zaterdag 11 en 18 juni: Tuinenbezoek. Ook in het jaar 1994 stelden weer vele
inwoners van Maarn en Maarsbergen hun tuin open voor onze leden en
introducés.
Op vrijdag 9 september werd een extra ledenvergadering gehouden. Na de
pauze van deze korte vergadering heeft onze dorpsgenoot de heer P. Pieterse
de dia-lezing gehouden 'Wat is imkeren'.
Op 14 oktober gaf de heer B. Bos de dia-lezing over 'Vogels tussen Eem en
Lek'.
Op zaterdag 14 oktober vond de jaarlijkse werkdag in de Kolk in Maarsbergen
plaats.
Op zaterdag 5 november fietsten we onder leiding van Gerard Gonggrijp langs
de meest interessante geologische plekjes in en rondom Maarn en
Maarsbergen.
Op vrijdag 11 november hield de heer V. van Laar een lezing over kleine
zoogdieren in het Eemland. De heer van Laar illustreerde zijn verhaal met
geprepareerde kleine zoogdieren.

Verslag van de commissie juridische en bestuurlijke zaken.
Een belangrijke zaak in het verslagjaar is de vaststelling van het Streekplan Provincie
Utrecht geweest.
Aanvankelijk werd daarin voor Maarn een consolidatie van het bebouwde gebied
aangegeven en behoud of verbetering van de natuur in de omgeving (in het conceptStreekplan). Het bestuur heeft daaraan zijn adhesie betuigd bij de provincie. Op
aandringen van het gemeentebestuur is echter later opgenomen dat er bebouwing kon
komen op de sportvelden aan de Buurtsteeg met als consequentie verplaatsing van de
sportvelden naar de Planetenbaan. Daartegen is bezwaar gemaakt bij provinciale
staten. In de provinciale staten was een stroming die in dezelfde richting dacht (en ook
in overeenstemming met hun eigen concept-Streekplan!), maar dit was een
minderheid. De bezwaren van MMN zijn dan ook afgewezen. Maar ook het
Rijksbeleid is in deze zaak van belang. Tegen de afwijzing is inmiddels beroep
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak kan
nog geruime tijd op zich laten wachten.
De gemeente heeft een 'bestemmingsplan'-wijziging voorgesteld om het garagebedrijf
Bochane gelegenheid te geven uit te breiden. Voor het gebied van Maarn-zuid is zo'n
bestemmingsplan er echter niet en het steeds maar incidenteel besluiten tot telkens
weer andere bouw komt dit gebied niet ten goede. Tegen deze gang van zaken heeft
de vereniging bezwaar gemaakt. De gemeente heeft inmiddels daarop schriftelijk
toegezegd dat het bestemmingsplan voor Maarn-zuid er nu op korte termijn zal
komen. Het bestuur heeft vervolgens de bezwaren ingetrokken. Het is nu zaak erop te
letten dat de gemeente haar toezegging ook nakomt.
De exploitant van het kampeerterrein de Heigraaf heeft plannen om aanzienlijk uit te
breiden. Dat zal een grote belasting van het gebied in de omgeving betekenen. De
gemeente Woudenberg is daarom uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van onze
bedenkingen. Als er in dit verband formele besluiten worden genomen ten behoeve

van de uitbreiding, zal het bestuur daartegen bezwaar maken en zonodig beroep
instellen.
Er is een voorontwerp ingediend voor de bestemming van het buitengebied van
Maarn. Het bestuur heeft zich daarover gebogen en inmiddels haar zienswijze aan het
gemeentebestuur verzonden. Een belangrijk punt daarin is het opnemen van een
nieuwe camping aan de Scherpenzeelseweg in Maarsbergen. Naar de mening van het
bestuur is dat moeilijk in overeenstemming te brengen met de kwetsbaarheid van dat
gebied, tussen de Kom en het Leersumseveld. Het gemeentebestuur is afzonderlijk
bericht dat zonodig ook hiertegen bezwaar wordt gemaakt en beroep ingesteld zal
worden.

Verslag van de commissie natuur, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden.
In de afgelopen periode is op de bijeenkomsten vooral gesproken over wat de
commissie te doen staat. De commissie wil een overzicht maken van alle natuur,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Hoe moet dit gebeuren? Gekozen is
voor een systematische inventarisatie van deze waarden, via literatuur, veldbezoek en
experts. Over de volgende aspecten worden gegevens verzameld: vegetatie,
broedvogels, zoogdieren, vlinders, amfibieën en reptielen, geomorfologie, geologie,
bodemkunde, hydrologie, cultuurhistorie. Deze gegevens worden voorlopig
vastgelegd op kaarten schaal 1:25000 en 1:10000. Op verzoek van het bestuur kunnen
bepaalde gebieden met voorrang behandeld worden.

Tot slot.
Het bestuur hoopt dat het komend jaar voor onze vereniging een goed en succesvol
jaar zal zijn!
Maart 1995, bestuur Maarn-Maarsbergen Natuurlijk
© Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk 1995

