JAARVERSLAG 1997 VAN DE VERENIGING "MAARN
MAARSBERGEN NATUURLIJK"
In maart viert onze vereniging haar 15-jarig bestaan. De vereniging werd opgericht
naar aanleiding van het feit dat de spoorsloot "de Kolk", een natuurwetenschappelijk
waardevol gebied, volgestort bleek te zijn met verontreinigd puin. Vijftien jaar later is
de Kolk nog altijd een onderwerp dat de vereniging bezig houdt. De
landschapscoördinator van de gemeente heeft met de Stichting Landschapsbeheer
Utrecht een beheersplan voor de Kolk opgesteld. Het is te hopen dat het komende jaar
duidelijkheid ontstaat over de wijze waarop met de verontreinigde baggerlaag in de
Kolk moet worden omgegaan. Daarna kan de vereniging aan de slag met de uitvoering
van het beheersplan.
Behalve een beheersplan voor de Kolk is er het afgelopen jaar ook een beheersplan
voor de Koeheuvels opgesteld. Scholieren en reden van onze vereniging hebben al een
goed begin gemaakt aan het herstel van dit unieke natuurgebied met zijn stuifzand,
heide en jeneverbesstruiken.
9 juni 1997 was een belangrijke dag voor onze vereniging. Op die dag zijn de
Maarnse Grindweg en de Sandenburgerlaan voor doorgaand gemotoriseerd verkeer
afgesloten. Hiermee is een groot rustgebied voor onder andere het ree en de
boommarter ontstaan. Wij hopen dat er meer kleine wegen in het landelijk gebied
afgesloten worden voor sluipverkeer, zodat met name de das betere leefmogelijkheden
krijgt.
Behalve voor grotere projecten heeft de vereniging zich ook ingezet voor kleinere,
maar wel heel leuke zaken. Een voorbeeld is de uitgave van bankcertificaten, die zo
goed door onze leden verkocht en gekocht werden, dat al snel een bank voor het
mooie uitzicht op de graanakker van de Hoekenkamp kon worden geplaatst.
Niet alleen de vereniging was het afgelopen jaar actief voor de natuur, maar ook de
gemeente en particulieren. Voorbeelden daarvan zijn het vijverplan, waarbij de steile
oevers werden vervangen door zachte overgangen en het natuurontwikkelings- project
van landgoed Anderstein. Ondanks deze positieve ontwikkelingen gaat het niet goed
met de natuur in Maarn. In het afgelopen jaar hebben wij kunnen zien hoe erg de
verdroging in onze gemeente heeft toegeslagen. Sloten, poelen en vennen komen
steeds vaker droog te staan, waardoor de dieren die van water afhankelijk zijn niet of
moeilijk kunnen overleven. In de bossen verdwijnen de planten die van een vochtige
omgeving houden en de bomen hebben het moeilijk omdat ze te weinig water kunnen
opnemen.
Ook is er het afgelopen jaar verlichting geplaatst langs de A12, hoewel dit in strijd is
met de richtlijn dat in de Ecologische Hoofdstructuur geen lichtmasten mogen worden
geplaatst. Rijkswaterstaat noemde als excuus dat de lichtmasten nu eenmaal al eerder
waren besteld. Met de plaatsing van de lichtmasten wordt het duidelijk dat de
verstedelijking van de Randstad de Utrechtse Heuvelrug binnendringt. De instelling
van een Nationaal Park is hard nodig om het tij te keren.

Nog te weinig mensen beseffen dat de weilanden rondom de bebouwde kom ook van
grote waarde zijn. Maar al te gemakkelijk worden deze geofferd voor nieuwe
sportvelden en nieuwe bebouwing. Daarmee verdwijnt het prachtige landschap en
wordt het leefgebied van onder andere de haas kleiner.
Het komende jaar wordt een belangrijk jaar in de discussie over de verbreding van de
A12 en de komst van de HST. Dit jaar worden de resultaten van het tunnelonderzoek
bekend. Maarn Maarsbergen Natuurlijk zet zich volop in voor de keuze van de
geboorde tunnelvariant.
Nu enige opmerkingen over het reilen en zeilen van onze vereniging in het afgelopen
jaar. Binnen het bestuur waren er enkele wijzigingen. Annelies Wiersma onze trouwe
secretaris, moest zich meer gaan concentreren op haar studie en heeft afscheid
genomen van het bestuur. Wel blijft Annelies zich voor de kinderen inzetten. Het
afgelopen jaar organiseerde zij de jeugdnatuurgroep, die een groot succes werd. Het
doel van de kindergroep was:
- het gadeslaan van de seizoenen;
- het leren herkennen van bomen en struiken;
- op vogelexcursie onder leiding van Cees van Lambalgen;
- op onderzoek in nabije vijvers;
- maken van natuurkaarten.
De groep bestaat inmiddels uit 25 kinderen. Voor het komende jaar heeft ze weer een
leuk programma gemaakt. Wim Arendsen neemt haar bestuursplaats op een even
enthousiaste wijze in. Met de jaarvergadering hopen wij weer enkele nieuwe leden
aan ons bestuur toe te voegen. Conny Lammers heeft zich de afgelopen periode
ontwikkeld tot een belangrijke steun van het bestuur. De nieuwe opzet van onze
nieuwsbrief "De Modderkoning" is haar werk. Cees is in feite opnieuw toegetreden tot
het bestuur. Steeds weer zet hij nieuwe projecten op de rails.
Sinds kort kent onze vereniging een cultuurhistorische commissie. Deze zit vol met
ideeën, waarvan u waarschijnlijk met de open monumentendag wel wat zult merken.
De voorzitter van deze commissie, Henk van den Beld is bereid deel te gaan uitmaken
van ons bestuur.
Daarnaast hebben nog vele anderen een enorme bijdrage geleverd aan ons
verenigingswerk. Het ging bijvoorbeeld om het rondbrengen van de nieuwsbrieven,
het verstrekken van koffie aan werkers in de natuur, het bezoeken van diverse
vergaderingen, bijeenkomsten etc.
De penningmeester Maarten de Kluijver heeft op financieel gebied weer enorm veel
werk verzet. Gelukkig staat onze vereniging er financieel goed voor. Desondanks is er
om het draagvlak nog verder te kunnen versterken een ledenwerfactie gestart, die
inmiddels al een aantal nieuwe leden heeft opgeleverd. Wij hopen voor het komende
jaar veel goede dingen voor de natuur te kunnen doen en hopen bovenal dat u daarvan
kunt genieten.
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