Jaarverslag van de vereniging 'Maarn-Maarsbergen Natuurlijk' 2002
Beste leden,
Met dit jaarverslag willen wij u een overzicht geven van de gebeurtenissen en
activiteiten van onze vereniging. Wij zijn zeer verheugd dat u onze vereniging
ondersteunt en er deel van uitmaakt. Niet iedereen is in de gelegenheid om deel te
nemen aan de door het bestuur georganiseerde activiteiten, maar ook het feit dat u lid
wilt zijn, wordt door ons zeer gewaardeerd. Daarmee drukt u uit een warm hart te
hebben voor de belangen waar de vereniging zich voor inzet: ontwikkeling en behoud
van de natuur, landschap en cultuurhistorie in onze gemeente. MMN is een bloeiende
vereniging met een groot aantal leden. Eind 2002 waren dat er 463; dat zijn 16 leden
meer dan het jaar er voor. Het natuurlijke verloop door overlijden en verhuizing kon
hiermee ruimschoots worden opgevangen. Door dit brede draagvlak en de inzet van
het bestuur kan op diverse onderwerpen dan ook alert worden gereageerd, zowel
richting gemeente, provincie als overkoepelende organisaties. Mocht u meer willen
weten over onze vereniging, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
In de algemene ledenvergadering op 10 april a.s. zullen nieuwe statuten - die bij dit
convocaat zijn gevoegd - worden behandeld. Er verandert weinig in de formulering
van de doelstelling van de vereniging (behalve meer aandacht voor het onderwerp
cultuurhistorie), maar het betreft vooral een aanpassing aan de eisen van deze tijd
(juridische aspecten). Er is bovendien een huishoudelijk reglement - dat er tot
dusverre niet was - opgesteld, dat in de vergadering zal worden behandeld.
In de algemene ledenvergadering zal worden gestemd over de kandidaat voorzitter,
Geert Kappe, die door het bestuur wordt voorgedragen. Het bestuur is bijzonder
verheugd zo'n enthousiaste en vakkundige voorzitter te hebben gevonden en wenst
hem bij voorbaat veel succes en plezier in deze functie. Gonda Laporte neemt
daarmee afscheid als voorzitter. Aan het voorzitterschap heeft zij veel plezier beleefd.
Hierbij wil zij haar medebestuursleden hartelijk danken voor de fijne samenwerking
en de mooie dingen die samen zijn beleefd. Zij hoopt ook in de toekomst in de vorm
van kleine projecten, een bijdrage aan het werk van de vereniging te kunnen leveren.
Het bestuur

Cultuurhistorische commissie
'De Grote Bloemheuvel', de ruïne bij de NH kerk in Maarsbergen kreeg met
inspanning van MMN een plaats op de Rijksmonumentenlijst. Zoals verwacht was
ook de Rijksdienst voor de Monumentenzorg al snel overtuigd van de historische en
bouwkundige waarde van het pand. Het predikaat Rijksmonument is weliswaar een
belangrijk gegeven voor herstel, maar er moet nog veel gebeuren voor het zo ver is.
Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de voorbereidingen van de Open
Monumentendag die zaterdag 13 september 2003 zal plaatsvinden. Het jaar 2003 is
uitgeroepen tot het jaar van de boerderij en landelijke bouwkunst is het centrale thema
tijdens de Open Monumentendag. Twee jaar geleden vond de dag in Maarn plaats,
vandaar dat de aandacht dit maal gericht zal zijn op boerenbouwkunst in de omgeving
van Maarsbergen.
De gemeentelijke monumentenlijst is gereed en zal naar verwachting in het
zomer/najaar van 2003 kunnen worden gepubliceerd in het boekje van de Stichting

Publicaties Oud-Utrecht (SPOU). Het is nu aan de gemeente om deze definitief vast te
stellen. Aan de cultuurhistorische waarderingskaart - die dit jaar gereed moet komen werd verder gewerkt. De cultuur- en natuurhistorie kunnen in de toekomst beter
worden beschermd en daarom is deze kaart van belang voor het ruimtelijke
ordeningsbeleid van de gemeente Maarn.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug i.o.
In juli heeft het Overlegorgaan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn goedkeuring
gegeven aan het eindconcept Beheers- en Inrichtingsplan 'Torenhoog en Mijlen
Breed'. Het plan geldt als een inspanningsverwachting voor de betrokkenen bij het
Overlegorgaan. Het plan omvat o.a. een begrenzing van het Park, een overzichtskaart
met voorstellen voor het oplossen van barrières voor dieren, een recreatieve zonering
met rustige en meer drukke gebieden door aanpassing van het netwerk van wandel-,
fiets- ruiterpaden, meer eenheid in de toegangsregels voor natuurterreinen, een betere
samenwerking tussen eigenaren en beheerders en betere informatieverstrekking aan de
bezoekers. Het Overlegorgaan heeft de gelegenheid geboden tot inspraak. Daarvan
heeft de vereniging gebruik gemaakt. Kort samengevat is het volgende naar voren
gebracht:






Het gebied ten zuiden van de Parallelweg en de Haarweg opnemen in het Park;
heeft grote potenties vanwege de optredende kwel. In reactie geeft het
Overlegorgaan aan dat het oorspronkelijk wel binnen de begrenzing was
opgenomen, maar dat het landbouwgronden betreft die geen onderdeel vormen
van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Een wijziging in de functie is op
korte termijn niet te verwachten.
Beperking van geluid en snelheden en veiligere oversteekplaatsen voor
recreanten en wild op de provinciale wegen. Het Overlegorgaan beaamt deze
behoefte en zal dit naar voren brengen bij de Provincie, die momenteel bezig is
met opstellen van een Strategisch Mobiliteitsplan.
Er is de uitdrukkelijke wens naar voren gebracht dat de vereniging wordt
betrokken bij de zogenaamde sterrenteams, die een nadere uitwerking zullen
geven aan bepaalde gebieden. Voor deze omgeving geldt dat voor het
Mollenbos in relatie tot het ecoduct over de A12 en het spoor, en het Kombos.
Lokale verenigingen zullen niet in de teams worden opgenomen, maar zullen
fungeren als klankbordgroep. Inmiddels heeft het sterrenteam voor het
Mollenbos zijn eerste bevindingen in een schets vastgelegd. Opvallend is dus
dat naast het ecoduct over de rijksweg ook een ecoduct over de
Amersfoortseweg wordt bepleit, om zodoende een route te creëren voor groot
wild in de richting van Rhenen. Het verleggen van het huidige fietspad ten
zuiden met vele omwegen roept bij velen de nodige bezwaren op. Ook het
aanleggen van ruiterpaden in de Zanderij verdient geen schoonheidsprijs.

Streekplan provincie Utrecht
In de eerste helft van 2002 hebben inwoners van de provincie Utrecht hun ideeën
kenbaar kunnen maken over de inrichting van het streekplan voor de periode 20052015. Enkele leden van het bestuur hebben hieraan deelgenomen. De tendens van de
reacties voor het gebied van de Heuvelrug was dat de dorpen niet moeten uitbreiden.
Alleen woningen voor opvang van de groei van de eigen bevolking. Bovendien moet

het aantrekken van recreanten binnen de perken blijven. Met andere woorden zoveel
mogelijk handhaven van de status-quo. Inmiddels is de provincie doorgegaan met de
ontwikkeling van het streekplan, hetgeen heeft geresulteerd in een eerste concept.
Over dit concept zal in de komende tijd allerlei overleg plaatsvinden, met als
eindresultaat een vaststelling op het eind van dit jaar door het nieuw gevormde
College van Gedeputeerde Staten. Wat opvalt in het concept is dat in Maarn nog 125
woningen kunnen worden gebouwd. De plaats waar is nog niet duidelijk. In de
Buurtsteeg of bij de Planetenbaan. Het streekplan geeft de laatste optie aan. Wat
betreft het verkeer gaat de provincie er vanuit dat de Al2 tussen Driebergen en
Veenendaal een plusstrook krijgt, met als verwachting dat na 2008 een verbreding van
dit traject noodzakelijk is. Vanwege het knelpunt in Doorn wordt onderzocht of een
oostelijke omleiding rondom dit dorp mogelijk is. Over de aansluiting bij
Maarsbergen wordt geen woord gerept. Het bestuur zal de ontwikkelingen blijven
volgen.

Lezingen & Excursies
De eerste activiteit van het jaar was 'werken in het landschap'. Op 26 januari werd aan
de Dwarsweg het overtollige hakhout gezaagd en opgeruimd. Begin maart werd het
karwei afgemaakt. Helaas werkte het weer niet mee, waardoor het observeren van de
wintergasten dat gepland stond voor 23 januari niet door kon gaan. Tijdens de
voorjaarswandeling in de Eempolder bij Nijkerk zag men bij mooi weer veel
vertegenwoordigers van de flora (smeerwortel, kleine veldkers) en fauna (wezel en
muskusrat). Op Hemelvaartsdag waren vele leden van de vereniging
gewoontegetrouw weer vroeg uit de veren gekomen om te dauwtrappen. De
wandeling leidde dit jaar naar het Landgoed Stameren waar vele interessante cultuuren natuurhistorische plekjes te vinden waren. Traditiegetrouw verzorgde Het Eetcafé
in de Regenboog weer een uitgebreid ontbijtbuffet. In mei werd, voor de leden die we
vorig jaar hadden moeten teleurstellen, een derde vaarexcursie naar de Molenpolder
bij Tienhoven georganiseerd. Dit keer waren ook enkele kinderen van de
jeugdnatuurgroep van de partij. Half juni stelden enkele leden van de vereniging hun
tuin open voor belangstellenden. De Midzomeravondwandeling voerde ons dit keer
langs de heide aan de Buurtsteeg met de grafheuvels, een poel en een
schapenwasplaats. De herfstwandeling door het mooie bosgebied langs De Hoogt en
De Laagt sloot het excursiejaar af. Twee lezingen werden samen met de bibliotheek
georganiseerd. Zo nam in januari René Waanders ons mee langs de Stichtse
Lustwarande en in oktober vertelde Henny van der Wilt aan de hand van prachtige
dia's over de Vecht en haar geschiedenis. Frans ter Maten sprak over het agrarisch
natuurbeheer na afloop van de algemene ledenvergadering.

Werkgroep Kinderen in de Natuur
Het jaar 2002 begon traditiegetrouw met een project in de bibliotheek. Dit keer
vertelde Ans Klarenbeek over kikkers, padden en salamanders. In april werd het
gebied langs de Zanderij (toen nog zandafgraving) verkend en in mei gingen we met
z'n allen naar De Kolk in Maarsbergen om samen met Ans Klarenbeek te kijken naar
salamanders en kleine beestjes die in het water leven. In september werden we
ontvangen door meneer Jim van Notten van het landgoed Huis te Maarn. In oktober
en november had de leiding van de jeugdnatuurgroep het druk met het project van
'Luchtkasteel tot Dassenburcht' op het Landgoed Maarsbergen. Veel kinderen, ook

van de jeugdclub, gingen met hun school activiteiten doen op het landgoed. Aan het
einde van het jaar probeerden we met z'n allen vetbollen te maken. Daar hadden de
vogels tijdens de afgelopen koude winter veel behoefte aan!
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