JAARVERSLAG 1996 VAN DE VERENIGING 'MAARNMAARSBERGEN NATUURLIJK'
Vereniging algemeen
Het afgelopen jaar is voor MMN goed verlopen. De commissie 'lezingen en excursies'
heeft interessante lezingen en excursies georganiseerd, die over het algemeen goed
bezocht zijn. Het bestuur streeft er naar dat op elke lezingavond minimaal 35 personen
aanwezig zijn, om het huren van de zaal en de vergoedingen van de inleiders zoveel
mogelijk uit de entreegelden te kunnen betalen.
Het secretariaat is dit jaar gedeeltelijk overgegaan van Annelies Wiersma naar Wim
Arendsen. Annelies blijft de ledenadministratie en het convocaat van de vereniging
verzorgen, tevens coördineert zij de 'commissie lezingen & excursies' en de
bijeenkomsten voor kinderen. We willen haar van harte dank zeggen voor de
enthousiaste en accurate manier waarop zij jarenlang invulling heeft gegeven aan het
secretariaat. We zijn ook erg blij met het vele en goede werk dat Wim inmiddels voor
de vereniging doet.
Eddie Koornneef zal met gezin voor zijn werk voor een tot twee jaar naar Zuid-Afrika
gaan. Wij wensen hem en zijn gezin daar een hele fijne tijd toe en hopen dat hij bij
terugkeer ons bestuur weer komt versterken.
Financieel staat de vereniging er - mede door de inzet van Maarten de Kluijver - weer
goed voor. Na enige jaren met een kleine teruggang in de financiële reserves, is er dit
jaar weer sprake van een kleine toename. Dit komt doordat het lidmaatschapsgeld
vorig jaar is verhoogd en het ledental tegelijkertijd stabiel is gebleven. Het streven is
om het lidmaatschapsgeld zo laag mogelijk te houden, zonder dat de financiële
reserves van de vereniging verminderen. Dat enige financiële reserve plezierig is, is
bewezen bij het behoud van de natuurlijke graanakker bij de Hoekenkamp, waarbij de
vereniging op een belangrijk moment financieel kon bijspringen.
De werkgroepen 'juridische zaken' en 'natuur, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden' zijn opgehouden te bestaan, omdat het moeilijk bleek om met voldoende
regelmaat te vergaderen. Het bestuur wil daarom de werkgroepen vervangen door
adviseurs. Indien er op enig vlak belangrijke ontwikkelingen zijn, kan het bestuur de
hulp inroepen van deze adviseurs. Over enige tijd hopen wij u een overzicht te kunnen
geven van de adviseurs van de vereniging. Als u in dit overzicht opgenomen wilt
worden, kunt u dit doorgeven aan Gonda Laporte. Wij zijn uiteraard bijzonder blij met
aanmeldingen!
Enkele onderwerpen hebben veel tijd van het bestuur gevraagd, met name de
ontwikkelingen rond de Hoge-snelheidstrein en de verbreding van de A12. Ook het
komende jaar zal dit onderwerp de nodige aandacht vragen van het bestuur en haar
leden. MMN maakt inmiddels deel uit van twee platformen over dit onderwerp. Een
platform van alle plaatselijke verenigingen van Utrecht tot Arnhem (doel: informatieuitwisseling) en een platform van de gemeente met de diverse belanghebbenden in
Maarn (doel: gezamenlijk pleiten voor ondergrondse aanleg van spoor en snelweg).

Wij hopen dat het komende jaar weer een goed verenigingsjaar zal zijn. Mocht u
wensen of suggesties hebben voor activiteiten van de vereniging, geeft u deze dan
door aan een van de bestuursleden (Wim Arendsen, Annelies Wiersma, Ali Lootsma,
Maarten de Kluijver, Eddie Koornneef, Gonda Laporte).

Maarnse Grindweg
Alhoewel de werkgroep 'landelijke wegen' al een jaar niet bijeen is geweest, is er toch
vooruitgang geboekt. In december jl. heeft de gemeente besloten de Maarnse
Grindweg met ingang van 1 maart 1997 voor doorgaand gemotoriseerd verkeer af te
sluiten. Inmiddels is deze datum opgeschoven naar 1 april 1997, omdat in overleg met
de gemeente Doorn gestreefd wordt naar het gelijktijdig afsluiten van de
Sandenburgerlaan. Het bestuur hoopt dat de gemeente dit jaar de werkgroep weer
bijeen zal roepen om te bezien welke maatregelen nog meer kunnen worden genomen
om de in het wild levende dieren (en uiteraard wandelaars, fietsers en aanwonenden)
te beschennen tegen het hardrijdend verkeer.

Lezingen & excursies
In februari is de excursie Wintergasten kijken na veertien dagen uitstel alsnog een
groot succes geworden. Het zag er eerst naar uit dat nauwelijks vogels hier de winter
doorbrachten maar uiteindelijk bleek het tegendeel waar te zijn, wel 40 soorten vogels
zijn waargenomen.
Op 1 maart hield Gerrit de Graaf een van zijn inmiddels beroemd geworden lezingen,
dit keer over de Botanische Tuinen in Nederland.
Na de Algemene Ledenvergadering op 3 april vertelde Kees van Lambalgen aan de
hand van dia's aan geïnteresseerde leden over de natuurhistorische geschiedenis van
Maarn en Maarsbergen.
In samenwerking met de bibliotheek van Maarn werd de dialezing over de
geschiedenis van tuinkunst van onze plaatsgenote mw. Balm een groot succes.
Het traditionele dauwtrappen onder leiding van de heren Laporte Sr. en Lambalgen op
Hemelvaartsdag begon zeer koud maar dat was voor vele leden geen belemmering om
vroeg hun bed uit te komen.
Ook het bezoek aan de tuinen van dorpsgenoten begint een traditie te worden. Vooral
op de eerste zaterdagmorgen 15 juni trokken de tuinen erg veel belangstelling.
De uitgestelde lezing van mevrouw Henny van der Wilt trok weer een volle zaal. Dit
keer nam zij ons mee op een 'Rondje door Nederland'.
De laatste lezing van het jaar 1996 werd wederom in samenwerking met de
bibliotheek georganiseerd, De heer van de Ende nam ons mee over het
Langeafstandswandelpad 'het Pieterpad'.

Kinderen in de Natuur
Dit jaar heeft Annelies Wiersma het initiatief genomen om voor kinderen
bijeenkomsten in de natuur te organiseren. Op deze wijze is er binnen de vereniging
aandacht voor jong en oud. Het bestuur is blij dat de opkomst zo goed is. Een woord
van dank gaat hierbij uit naar Suzanne Krook, biologe en Gerrit Koel, IVN-natuurgids
die op een enthousiaste manier uitleg geven aan de kinderen.
De doelstelling van de jeugdcommissie is om de kinderen de natuur te laten
ontdekken in hun eigen omgeving. Na berichtgeving in het convocaat, in de Kaap en

d.m.v. een folder in de bibliotheek bleken eind 1996 ruim vijfentwintig kinderen
belangstelling te hebben om de natuur beter te leren kennen.

H.S.T. / A 12
In het afgelopen jaar 1996 heeft de komende verbreding/capaciteitsverhoging van
zowel spoorlijn als autosnelweg veel van onze aandacht opgeëist. Door allerlei
publikaties bent u ongetwijfeld op de hoogte van wat ons te wachten staat, namelijk
zowel de verbreding op het bestaande tracé als en dreigende zuidelijke omleiding door
de heuvelrug. Onze vereniging heeft zich in het afgelopen jaar aangesloten bij het
'Platform HST/A 12 - Utrecht - Duitse grens'. Hierin zijn tal van verenigingen en
instanties vertegenwoordigd, waaronder veel natuur- en milieu-organisaties. Veel
overleg en afstemming van standpunten waren hiervan het gevolg. Ook met de
Stichtse Milieu Organisatie wordt intensief kontact onderhouden. Binnen onze
gemeente werd algehele overeenstemming bereikt met alle betrokken verenigingen en
politiekt partijen over de te volgen koers. Eendracht maakt macht!! Dit is in een
gezamenlijk standpunt verwoord: de barrière moet weg. Geen nieuwe barrière. Dus:
Ondertunneling!! In de komende tijd zullen wij hier met kracht naar blijven streven.
Het bestuur
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