Jaarverslag vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) 2014
Het bestuur van MMN heeft zich in 2014 bezig gehouden met een groot aantal zaken. In verschillende
edities van de Modderkoning staat uitgebreid beschreven wat onze inbreng is geweest en welk
standpunt wij innamen. We volstaan hier met een (korte) samenvatting.
Gebiedsontwikkeling Maarsbergen-Oost. Voor het verplaatsen van hooguit vier bedrijven naar een
nieuw bedrijventerrein zou de gemeente Utrechtse Heuvelrug € 2 mln. uit willen geven, dat wil zeggen
€ 500.000 per bedrijf, terwijl in de directe omgeving veel bedrijfsgebouwen leeg staan. Daarnaast zou
dit leiden tot een ernstige inbreuk op het woongenot van de bewoners aan de Rottegatsteeg en de
Griftdijk. De ingreep zal ook zal onomkeerbare gevolgen hebben voor de waterhuishouding in de natte
hooilanden even ten noorden van de kern Maarsbergen.
Kosten deelname activiteiten MMN en Maarn Wijzer (MW). Door samen met MW activiteiten te
organiseren wilden wij de krachten bundelen. Voor de MMN-leden is deelname vaak gratis, of tegen
lagere kosten mogelijk, dan voor de niet-leden. Dit uitgangspunt hebben we ook toegepast voor de
kinderactiviteiten.
Brothers Open Air 2014. Bij de gemeente Woudenberg heeft het bestuur haar zienswijze bekend
gemaakt ten aanzien van het wederom organiseren van een openlucht evenement bij het
Henschotermeer. Geluidsoverlast voor de (tijdelijke) bewoners en voor de fauna in een ruim gebied
om het terrein, zijn aanleiding geweest de gemeente te ontraden een vergunning hiervoor te verlenen.
Steun verlenen aan het initiatief Moestuintje Lindelaan. Geheel in lijn met het gemeentelijk beleid, de
zorg voor het gemeentelijk groen bij de bewoners te leggen, had een aantal bewoners van de
Lindelaan een plan voor een kleine moestuin voorgelegd aan de gemeente. Nadat het oorspronkelijke
enthousiasme bij de gemeente niet leidde tot een besluit, heeft de voorzitter een bemiddelende rol
gespeeld bij de realisatie.
Openstelling van de Zandafgraving. Om te voorkomen dat het grootste roofdier (de mens) de
Zanderij ernstige schade zal toebrengen is het bestuur in gesprek met de gemeente en het
Recreatieschap om het proces van gedeeltelijke openstelling, te blijven volgen.
Ecoducten. Op het plan om ecoducten aan te leggen over de N226 en de N227 heeft het bestuur de
reactie gegeven de ecoducten aan te laten sluiten op de aanwezige landgoederen, omdat de
eigenaren ervaring hebben met een goed en duurzaam beheer van hun terrein en de omringende
percelen.
Kapvergunningen. Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeenteambtenaren over de herplant van
bomen nadat kapvergunningen zijn afgegeven, is de gemeente gemeend het kappen van bomen aan
de Buntlaan te staken i.v.m. het ingetreden broedseizoen van de vogels, is overleg gevoerd over
plannen voor een herinrichting van een parkeerplaats aan de Haarweg om bomen te sparen.
Beheerplan Kolken in Maarsbergen. Een voorgesteld plan van de gemeente, om het beheer bij MMN
te leggen, is ingetrokken, na een vinnig overleg, waarbij de gemeente is gewezen op haar plichten.
Het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) zal een rol gaan spelen bij het beheer, op instigatie van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Bestemmingsplan OMMA. Geert Kappe heeft de bestuursleden bijgepraat over de consequenties
van het bestemmingsplan voor Overberg, Maarn, Maarsbergen en Amerongen. Dit heeft geleid tot een
bezwaarschrift aan de gemeente, die in lijn is met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU).
Communicatie en PR. MMN beschikt over een aantal mogelijkheden om met haar leden en
belangstellenden te communiceren, zoals Modderkoning, website en Facebookpagina. In 2014 zijn de
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uitingen met elkaar in lijn gebracht en voorstellen gedaan dit verder te professionaliseren. In 2015 zal
dit verder worden uitgewerkt.
Bomenkap Stameren en Hoog Moersbergen. Nadat we benaderde zijn door bewoners van
Stameren, zijn we in gesprek gegaan met Utrechts Landschap. Het plan blijkt onderdeel te zijn van
een groter (en al ouder) provinciaal plan. Bezwaar maken leek weinig zinvol, te meer omdat de kennis
bij het UL hoog is en men rekening houdt met d eomgeving. Het bestuur blijft in gesprek met UL over
het onderhoud van het terrein. Zo zal ook de werkgroep Paddentrek worden benaderd door UL om
afspraken te maken.
Voor de activiteiten die in en door verschillende MMN-werkgroepen zijn uitgevoerd, verwijs ik u graag
naar de volgende pagina’s van dit jaarverslag.
Richard Zweekhorst, voorzitter

Werkgroep kinderactiviteiten
In 2014 zijn er negen activiteiten georganiseerd voor kinderen. Twee activiteiten vonden binnen plaats
(uilenballen pluizen en het bibliotheekproject over de eekhoorn). De rest van de activiteiten vond
buiten plaats. Een paar activiteiten zoals het picknicken met de schaapsherder op de Koeheuvels
stonden al vaker op het programma. Maar er waren ook nieuwe activiteiten zoals de tocht over het
Leersumse veld, waar de kinderen (en ouders) leerden hoe ze met een kompas moeten lopen. Ook
kregen ze, op zoek naar eetbare planten, om deze vervolgens in een heerlijke soep op te eten.
Daarnaast was er samenwerking met de werkgroepen Paddentrek en Zwerfafval. In het voorjaar heeft
een klein groepje kinderen geholpen met de padden over te zetten.
Jolanda Blom organiseerde een gamebus van Nederland Schoon voor de basisscholen en haalde
veel vuil op met de groepen 8 uit Maarn.
Ook dit jaar zijn er verschillende buitendagen in het kader van NatuurWijs binnen het nationaal park
Utrechtse Heuvelrug georganiseerd door Marianne Beukenkamp en Gerda Schregardus voor de
Meent.
Het idee voor een lokaal Buitenboek voor alle kinderen van groep 3 in Maarn en Maarsbergen is
ontstaan in navolging van het 50 dingenboek, dat in oktober is uitgebracht in Bunnik. Hierin staan 50
e
dingen die kinderen voor hun 12 jaar gedaan moeten hebben in hun eigen leefomgeving. Een kleine
werkgroep is eind 2014 enthousiast begonnen en hoopt in 2015 het boek te kunnen gaan drukken.
Ik wil hierbij alle werkgroepleden hartelijk danken voor hun enorme inzet in 2014 op alfabetische
volgorde Jeltje Bijleveld, Jolanda Blom, Els Oomens, Grethe Tienkamp en Desiree Verlinden.
Coosje Bakker (coördinator werkgroep Kinderactiviteiten)

Landschapsbeheer
De werkgroep landschapsbeheer is 2014 actief geweest op meerdere plaatsen.
In januari en februari zijn er wilgen en elzen geknot langs een weiland aan de Griftdijk in
Maarsbergen. De wilgen die wij daar geknot hebben, zijn door onze werkgroep al vaker geknot, maar
vooral de wilgen groeien snel en moeten zeker om de 4 jaar geknot worden.
In november is gewerkt op de landelijke natuurwerkdag. Wij zijn toen met een grote groep aan het
werk geweest op het landgoed Huis te Maarn. Het op schonen van een heideveldje was een zeer
noodzakelijk karwei, dit om te voorkomen dat de heide weer heel snel bos gaat worden. Veel jonge
opslag van berk, grove den en ook bramen is door ons verwijderd en door de landgoedeigenaar
afgevoerd. Het resultaat mocht er zijn, na afloop was er voor de liefhebbers een wandeling over het
landgoed en de tuinen van Huis te Maarn.
Kees van Lambalgen (coördinator Werken in het Landschap)
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Werkgroep Paddentrek
Hoe was het ook alweer in 2014?
Ik moet nog eens goed in de oude mails teruglezen en wat zeker is, is dat de paddentrek kort maar
hevig was. Natuurlijk, de winter duurde en duurde, de padden hielden zich schuil onder de warme
deken van oude bladeren en dergelijke. Ook voor de trouwe 10 lopers die de laatste jaren de padden
helpen overzetten bleef het winter en bleven achter de kachel zitten, wachtend op wat we het voorjaar
noemen.
Nu weten we allemaal wel dat ergens in maart ‘het voorjaar’ op de kalender prijkt, de praktijk met dit
stukje natuur (de trek van de padden) laat zien dat ‘het voorjaar’ niet aan een bepaalde datum is
verbonden maar aan gewoonweg de omstandigheden in de natuur zelf.
Hoe dan ook, de datum is mij ontschoten, opeens bleek het tijd voor de padden om van zich te laten
horen en kwamen we in actie. In een extreem korte periode (een dag of tien) was het al gedaan; ruim
4500 padden hadden we aan de overkant gezet, een dikke 100 kikkers en enkele tientallen
salamanders uit de emmers gehaald en weer ‘vrij’ gelaten: goede reis verder!
De hulp van de kleine MMN-ers op een zaterdagochtend bleek overbodig: de nacht ervoor was het te
koud en er was geen pad in de emmers te vinden. Bedroefd dropen we met elkaar af, maar wel met
een frisse neus! Voor een enkeling boden we diezelfde middag nog een herkansing: die werd beloond
en alsnog konden enkele padden worden overgezet.
Nu, voorjaar 2015, is het weer anders dan anders. Het voorjaar is nu een kleine 2 weken zijn best aan
het doen en de padden voelen zich daar prettig bij. Inmiddels zijn er zo’n 2000 padden overgezet, met
behulp van kinderen van De Ladder en uiteraard ook van onze kleine MMN-ers. De laatste dagen is
het weer rustig aan het front: wellicht te koud nog in de nachten? Of heeft het kappen van zo’n 6
hectare bos op Stameren zoveel invloed op de paddenstand? Geen idee, we zullen de balans over
enkele jaren wel opmaken.
Deze week gaan we in ieder geval nog lekker door, misschien komt er nog een ‘tweede trek’. Zo niet,
dan moeten we het daar maar mee doen, halen weer enkele schotten weg voor de terugreis, hopen
dat het scherm bij de houtstapel verder op de berg weer hersteld kan worden en dan is het weer
wachten….op een nieuwe voorjaar, ergens in 2016!
Op deze plek wil ik graag de mede-lopers bedanken die er met elkaar voor zorgen dat we de
paddentrek op de Bergweg kunnen blijven doen. Dus dank aan Patrice, Joke, Jaap, Bertjan, Renske,
Ron, Jannette, Dirk-Jan en Eelco.
Mocht u/jij ook van de partij willen zijn: ga dan niet op eigen houtje aan de gang maar meld je aan bij
mij via peter.vandervelpen@gmail.com.
Prettige zomer alvast, namens de werkgroep paddentrek. Peter van der Velpen (coördinator
werkgroep Paddentrek)
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Werkgroep ‘Maarsbergen Oost’
Maarn-Maarsbergen Natuurlijk en Groen voor Groen (een groene belangengroep in Maarsbergen)
maken zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen rond het nieuwe bedrijventerrein ‘Maarsbergen
Oost’. De natuur en het landschappelijk karakter in deze omgeving worden door de nieuwe plannen
ernstig aangetast. De zorgen betreffen de geplande huizenbouw aan de noordkant van de Haarweg
en de ontsluiting van het bedrijventerrein via de Haarweg, de Rottegatsteeg, de Griftdijk en de
aansluiting op de N226.
Maarn-Maarsbergen Natuurlijk is om deze reden een werkgroep ‘Maarsbergen Oost’ gestart met
deelnemers uit MMN en Groen voor Groen. Deze werkgroep is in september 2014 van start gegaan
en is in 2014 drie keer bijeen geweest. In deze bijeenkomsten is uitgebreid informatie uitgewisseld en
zijn voorlopige uitgangspunten geformuleerd. Ook zijn er contacten gelegd met de Provincie en de
dienst Natuur en Milieu Utrecht (NMU) voor informatie en samenwerking op bepaalde punten. Het
informatie verzamelen gaat door, zodat we beslagen ten ijs kunnen komen zodra het concept
bestemmingplan ‘Maarsbergen Oost’ op de agenda van de Gemeenteraad komt.
Gerda Schregardus (coördinator werkgroep Maarsbergen Oost)

Zwerfvuilcommissie
Elk half jaar vinden dorpsgenoten elkaar weer op het 5 Meiplein; diehards die het nuttige met het
aangename verenigen: eerst koffie met koek en dan twee uur aan de slag. En daarna weer voldaan met volle zakken - terug naar het plein, napraten. Hoeveel autowielen had jij deze keer? En wist je dat
ik deze keer vijf wijnflessen vond? De groep is niet groot; velen zijn te oud geworden om mee te doen.
Jan Egbers van de zwerfvuil commissie is daar eentje van. Maar we zijn zéér dankbaar voor de
langdurige bijdrage van hem en de anderen! Naast deze halfjaarlijkse acties ondersteunt de
commissie basisscholen bij hun acties met groep 8-leerlingen en particulieren die op eigen
gelegenheid hun straat of buurt schoon willen houden. Er zijn al heel wat van zulke goeierikken. Wil jij
ook een stok lenen om zelf een stukje bij te houden? Neem dan contact op met Nel ter Kuile
(nterkuile@hotmail.com) of Bertjan Sneller (bertjan.sneller@planet.nl)!
Bertjan Sneller (coördinator Zwerfvuilcommissie)

Lezingen en excursies
In het vroege voorjaar van 2014 heeft Maarn-Maarsbergen Natuurlijk goede afspraken met Maarn
Wijzer kunnen maken over het aanbod aan natuurcursussen 2014-2015. Maarn Wijzer zet het aanbod
in zijn boekje en op zijn website, draagt zorg voor de inschrijvingen en regelt de ruimte in De Twee
Marken. De cursussen zelf worden georganiseerd door MMN. De meeste deelnemers zijn leden van
MMN, maar we hebben ook nieuwe gezichten mogen verwelkomen. De deelnemers zijn enthousiast
en wat MMN betreft gaan we graag op dezelfde voet verder. De kracht van deze minicursussen is de
combinatie van theorie en praktijk, het op pad zijn in eigen omgeving en de verdieping.
Het aanbod in 2014 was:
-

Lezing Natuurlijk tuinieren door Renske Bos: 5 deelnemers
Dauwtrappen in het Kombos (landgoed familie Laporte) met ontbijt: 32 deelnemers
Zomeravondwandeling Kaapse Bossen door Gerda Schregardus: 8 deelnemers
Beeldbepalende bomen door Richard Zweekhorst: 15 deelnemers
Paddenstoelen door Bert Tolsma: 14 deelnemers

Tot de zomer van 2015 staan nog drie minicursussen gepland plus een gespreksavond over
duurzaamheid, en het bekende dauwtrappen. MMN is alweer druk bezig met het programma voor
2015-2016. Suggesties en input blijven welkom.
Gerda Schregardus (coördinator Lezingen en Excursies)
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