Jaarverslag van de vereniging 'Maarn-Maarsbergen Natuurlijk' 2001
Beste leden,
Onze vereniging heeft weer een geslaagd en actief jaar achter de rug. En zoals u in
deze Modderkoning kunt lezen, alle plannen zijn er op gericht om ook van het
komende verenigingsjaar een succes te maken. Onderstaand worden in het jaarverslag
verschillende onderwerpen belicht. Dit overzicht is niet uitputtend, maar geeft toch
een goed beeld van de activiteiten die binnen onze vereniging zijn ontplooid. De bijna
maandelijkse bestuursvergaderingen, het regelmatige overleg met wethouder de
Bruin, de brieven die onze vereniging uitdoet en de bijeenkomsten van andere
organisaties, waar onze bestuursleden naar toe gaan: allemaal activiteiten die we ook
nog zouden kunnen beschrijven in het verslag. Dat geldt ook voor de werkdagen in
het landschap (o.a. bomen knotten) en voor de activiteiten van de Lokale Agenda 21
(zoals de autovrije dag). We hebben echter een selectie gemaakt. Bij deze
Modderkoning treft u de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 16 april
a.s. aan. We hopen dat velen van u aanwezig zullen zijn. Het tweede deel van de
avond bestaat uit een interessante lezing. De voorzitter zal op korte termijn afscheid
nemen van deze functie (maar niet van de vereniging!) Voor de vereniging is het goed
als het voorzitterschap om de zoveel jaren rouleert en voor mij is het ook goed om
weer eens tijd vrij te kunnen maken voor andere activiteiten. 'Maarn-Maarsbergen
Natuurlijk' is een prachtige vereniging met een bloeiend bestuur en vele toegenegen
leden. Onze vereniging gaat een goede toekomst tegemoet. Ik heb met veel plezier
invulling gegeven aan het voorzitterschap.
Gonda Laporte

Cultuurhistorische commissie
Een van de belangrijkste activiteiten in 2001 was de Maarnse Open Monumentendag.
De ontginningen, zoals de Meent en de Haar, die teruggaan tot de 12e eeuw, de
boerderij van van Donselaar aan de Droststeeg, de Hoekenkamp waar een
demonstratie werd gegeven met oude landbouwwerktuigen en huize Landeck met zijn
mooie tuin en prachtige berceau, stonden hierbij centraal. Er werd een boekje
uitgegeven "De Marke Mandron/Manderen". Er werd gestart in "de Twee Marken",
waar een mooie posterexpositie was opgesteld over Maarn en Maarsbergen in vroeger
dagen.
Een geslaagde dag die werd mogelijk gemaakt door een stel enthousiaste mensen en
voor wat de financiën betreft door een subsidie van de gemeente en het RaboCoëperatiefonds.
Inmiddels is al weer een start gemaakt voor de volgende Open Monumentendag, die
in 2003 zal worden gehouden en in het teken zal staan van het jaar van de boerderij,
een landelijk thema. Verder is gewerkt aan de gemeentelijke monumentenlijst en is
een begin gemaakt met het ontwikkelen van een cultuurhistorische waarderingskaart.
Samen met een daarnaast nog te ontwikkelen natuurhistorische waarderingskaart
moeten de cultuur- en natuurhistorie in onze gemeente in de toekomst beter zijn te
beschermen. Verder spelen er nog heel veel andere onderwerpen die de aandacht
vragen.

Lokale Agenda 21
Ook in 2001 zijn er weer diverse actiepunten met succes uitgevoerd in de gemeente
Maarn. Het betreft vooral herhalingsactiviteiten die in de voorgaande jaren zijn
opgestart. Zo is de jaarlijks afvalkalender weer huis aan huis verspreid en is er een
nieuwe versie van de Maarnse EKO- en 3e wereldgids uitgegeven tijdens de gehouden
EKO-week. Dit keer zijn er tijdens de EKO-week ook proeverijen geweest in de
winkels en was de huis aan huis verspreide EKO-krant al dubbel zo groot.
Daarnaast is er ook een vervolg geweest op de eerste zwerfvuilactie onder het motto
"Maarn Schoon". Voor het eerst heeft de gemeente Maarn ook de Autovrije Dag
meegemaakt.

Het RABO-Coöperatiefonds
Voor het houden van zwerfvuilacties moesten materialen worden aangeschaft. De
grootste kostenpost was de aanschaf van grijpstokken. MMN heeft hiervoor een
verzoek ingediend bij het Rabo-Coöperatiefonds, dat het verzoek honoreerde,
waardoor een 30 stokken konden worden aangeschaft. Enkele stokken zijn inmiddels
in bruikleen gegeven aan mensen, die het zwerfvuil in hun omgeving al regelmatig te
lijf gingen, maar dit nu op een comfortabelere manier kunnen doen.

Landschaponderhoudsplan
De Kolken in Maarsbergen
Vorig jaar herfst werden er weer verschillende werkzaamheden verricht rondom de
Kolken. Een klein groepje - met de pioniers van het eerste uur te weten Ineke
Breedveld en Willemijn Cappetti - heeft eerst een voorinspectie gehouden en
vastgesteld wat zou moeten worden gedaan. Het destijds door Landschapsbeheer
Utrecht opgestelde beheersplan voor de jaren 1997 - 2007 (goedgekeurd door MMN
en de gemeente) was hierbij leidraad. Er is gedund om meer licht op het water te
krijgen. Nu na een paar jaar te hebben gewerkt volgens dit beheersplan begint het
geheel er beter uit te zien en komt er meer ondergroei, waardoor er een verjonging in
de vegetatie wordt bevorderd. Doordat de omwonenden tijdig werden geïnformeerd,
verliepen de werkzaamheden - gedeeltelijk uitgevoerd door Landschapsbeheer Utrecht
- zonder problemen.
Koeheuvels
Op de Koeheuvels is door de jeugdclub van de vereniging Maarn-Maarsbergen
Natuurlijk weer gewerkt aan het uittrekken van de massaal opgekomen jonge dennen
(zaailingen). Nadien is het karwei afgemaakt door de werkgroep van
Landschapsbeheer Utrecht (u kunt zich ook melden). Deze vrijwilligers werken in de
gehele regio in de natuur op doordeweekse dagen, een gezonde bezigheid waarmee je
bovendien ook nog op de mooiste plekjes inde natuur terecht komt. Door de inzet van
deze vrijwilligers zijn de koeheuvels bijna geheel vrij van opslag zodat ze er weer
even tegen kunnen.

Project de Heygraeff met basisscholen en het Waterschap Vallei en Eem
Als afsluiting van het weer stroombaar maken van de eeuwenoude waterloop de
Heygraeff werd door dijkgraaf van de Langemheen in juli een informatiebord onthuld

aan de Meentsteeg tussen de Dwarsweg en de Slappedel. Kinderen uit groep 8 van de
drie basisscholen uit Maarn en Maarsbergen deden mee aan een project rondom de
beek en waren bij de onthulling aanwezig. In de weken voorafgaand aan de onthulling
kregen de leerlingen gastlessen van het Waterschap Vallei en Eem en van
Landschapsbeheer Utrecht. Bovendien gingen ze op excursie naar de
rioolwaterzuivering in Woudenberg. Met de opgedane kennis werden collages
gemaakt over de natuur langs en in de beek. Hieraan was een prijs verbonden die in de
bibliotheek door de dijkgraaf werd bekend gemaakt en uitgereikt. Ook bij dit project
was er sprake van een positieve samenwerking met de bibliotheek, die een stand met
informatie over het onderwerp had opgezet. Bestuursleden van MMN vervulden
hierbij een coördinerende rol.

Lezingen & Excursies
Na een enthousiaste dialezing in het voorjaar door Hennie van der Wilt over de
plassen bij Tienhoven begonnen we het seizoen met twee vaarexcursies naar de
Molenpolder bij Tienhoven. Mede door het bijzondere mooie weer werden de
vaartochten een groot succes. De belangstelling was zo groot dat we een wachtlijst
moesten aanleggen. Op Hemelvaartsdag waren vele leden van de vereniging om 6.00
uur present om te dauwtrappen. De wandeling leidde dit keer naar Maarsbergen in de
omgeving van de Oude Wijkerweg en de Venen. Ook dit jaar stond er na afloop weer
een uitgebreid ontbijt klaar bij de Regenboog, georganiseerd en uitstekend verzorgd
door het 'Eetcafé'.
Dit jaar ging de Midzomeravondwandeling over de Grebbenberg. Op deze mooie
zomeravond genoten de deelnemers van de wandeling in het bos en van het prachtige
uitzicht over het rivierenlandschap. De paddenstoelenwandeling in het najaar stond
onder andere onder leiding van een IVN natuurgids. Deze gids vertelde uitgebreid
over de paddenstoelen die tijdens de wandeling 'ontdekt' werden. In samenwerking
met de bibliotheek werden twee lezingen georganiseerd over het Kromme Rijngebied
(november) en de Stichtse Lustwarende (januari). Deze cyclus werd verzorgd door
twee medewerkers van het Utrechts Landschap.

Werkgroep Kinderen in de Natuur
Aansluitend op de verhalen van meneer Frans van Bussel over 'Enge Beestjes' gingen
de kinderen in april naar de Boswerf in Zeist voor een speurtocht naar enge beestjes.
In mei trok de groep met de vogelaar van de vereniging het veld in om naar vogels te
kijken en te luisteren. In september werd onder leiding van de landschapscoördinator
van de gemeente hard gewerkt in de Koeheuvels. Na afloop werden de buikjes rond
gegeten aan de pannenkoeken die op de Koeheuvels door de familie Cappetti werden
gebakken. Tijdens de paddenstoelenwandeling in oktober kwamen de kinderen een
heks tegen die in een heksenkring woonde. Zij trakteerde op haar specialiteit:
heksensnoep. Het jaar werd afgesloten met het maken van natuurslingers en het
versieren van een reuze dennenappel. Het jaar 2002 begon traditiegetrouw met een
project in de bibliotheek, dit keer over amfibieën.
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