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Commissie Lezingen & Excursies 

De commissie Lezingen & Excursies slaagde er ook in 2007 weer in om een 

interessant en een gevarieerd programma te brengen. 

In januari was er de lezing over de klompenpaden van Landschap Erfgoed Utrecht en 

in februari een uilenproject voor kinderen samen met de bibliotheek. De wintergasten 

werden eveneens bezocht; deze keer in de Arkemheense polder bij Nijkerk. Er werd 

tweemaal meegedaan aan een inmiddels traditie geworden zwerfvuilactie, waaraan 

MMN ooit het startsein gaf. In april was er de zeer goed bezochte lezing van Kees van 

Lambalgen over oud-Maarn en een excursie naar het Informatiecentrum Nederlands 

Cultuurlandschap te Ubbergen. Het dauwtrappen op 17 mei o.l.v. Kees van 

Lambalgen had een speciaal tintje. Het was zijn vijfentwintigste en tevens laatste keer 

dat hij hierbij voorging. Er kon dus worden gesproken van een jubileumwandeling Bij 

het ontbijt in het eetcafé Hakunamatata werd de waardering met overhandiging van 

een presentje onderstreept. 

De Open tuinendag in juni, waarbij zeven tuinliefhebbers hun mooie tuinen hadden 

opengesteld, was eveneens een succes. Dit kon niet worden gezegd van de 

midzomeravondfietstocht, die totaal verregende. Maar Willemijn Cappetti wist er toch 

nog een happy end aan te breien. Voor de boottochten is steeds veel belangstelling. 

Dit was ook het geval met de tocht over de Linge. Aan het bezoek aan het Ginkelse 

Duin, dat zes weken later werd gevolgd met een lezing over reeën door J.v.Notten kan 

een zelfde predicaat worden gegeven. In 2007 werd voor het eerst samengewerkt met 

de stichting Maarn Wijzer. Het betrof hier het gidsen van programma-activiteiten van 

Maarn Wijzer met een sterk MMN-gehalte. De opgedane ervaring is positief zodat 

voortzetting voor de hand ligt. 

Ten slotte het werken in het landschap, dat meestal uit knotten bestaat. De groep van 

enthousiaste vrijwilligers is de laatste jaren flink gegroeid. Het ontspannen en gezellig 

werken in de frisse buitenlucht, weg van de doordeweekse hectiek, trekt kennelijk. En 

waarschijnlijk heeft de leiding van Kees van Lambalgen er ook mee te maken.  

Cultuurhistorische Commissie (CHC) 

Maak je eigen Ommetje 

Meegedaan werd aan een landelijk door landschapsbeheer Nederland uitgeschreven 

prijsvraag tot het uitwerken en indienen van een soort klompenpad met 

cultuurhistorische elementen in de eigen omgeving. Hoewel MMN niet in de prijzen 

viel is de moeite niet voor niets geweest. De kans is groot dat ons Ommetje vroeg of 

laat aan het wandelpadennet zal worden toegevoegd.  

Cultuurplatform gemeente 

Hieraan werd deelgenomen  

Nota Recreatie en Toerisme 

Ook hierbij was de CHC betrokken.  



Open Monumentendag (OMD) september 2008 

Voor de vijfde en waarschijnlijk laatste keer werd een Open Monumentendag oude 

stijl georganiseerd. In de OMD en in het boekje werd veel tijd gestoken. De dag met 

zijn diverse onderdelen was een succes. Het boekje Treinen door Maarn en 

Maarsbergen werd goed ontvangen.  

De wijk Tuindorp 

In samenwerking met de woningbouwvereniging werd begonnen met een plan om 

oude elementen van weleer rondom de woningen weer in oude luister te herstellen. De 

wijk - een van de meest gave tuindorpen van Nederland - krijgt door de renovatie van 

de woningbouwvereniging van leeggekomen panden en de inbreng van de CHC, zo 

een steeds betere uitstraling.  

Cultuurhistorische waardenkaart 

Deze werd - onder voorwaarden - beschikbaar gesteld voor digitaal gebruik door 

provincie en gemeente.  

Sloop- en bouwvergunningen 

Deze werden, voor zover hierbij cultuurhistorische aspecten aan de orde waren, op 

hun merites bekeken.  

Streekarchief Wijk bij Duurstede 

Er werd een bezoek gebracht aan het streekarchief waarbij de archivaris inzicht gaf in 

de opbouw van het archief in het algemeen en in het archiefmateriaal van Maarn en 

Maarsbergen in het bijzonder. Er is door de CHC assistentie aangeboden om te helpen 

bij het benoemen en rubriceren van nog ongerubriceerd materiaal van Maarn en 

Maarsbergen.  

Groenberaad. 

In dit door de gemeente ingestelde beraad, is ook MMN vertegenwoordigd. In 2007 

werd een paar keer aan dit beraad deelgenomen. Er kwam een bomenverordening tot 

stand die een vervolg moet krijgen in een inventarisatie van waardevolle bomen. 

<p<De Zanderij 

Deelgenomen werd aan een klankbordgroep met veel deelnemers, die allen op de een 

of ander manier een betrokkenheid hebben met De Zanderij. De stuurgroep - waar 

MMN niet in zit - is nog niet tot een definitief inrichtingsplan gekomen. Gevaren 

dreigen. De vraag is: Pretpark of Natuurpark De vereniging zal de ontwikkelingen 

alert blijven volgen.  

Nieuw bestuurslid 

Gijs van Roekel trad in april 2007 officieel toe tot het bestuur. Hij heeft inmiddels een 

- qua inhoud en lay-out - prachtige website gebouwd (www.mmnatuurlijk.nl). Hij 

wordt veel geraadpleegd zowel binnen als buiten Maarn. Gijs is tevens lid van de 

Cultuurhistorische Commissie.  

Centrumplan Maarn  



Het Centrumplan wordt met argusogen gevolgd. Nieuwbouw voor de Plus en het 

omliggende centrum is een goede zaak. Het moet echter geen bebouwing worden met 

een te massale uitstraling.  

Paddentrek Driebergseweg (verlengde van de Bergweg) 

In 2006 werd een subsidie aangevraagd bij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

voor permanente voorzieningen voor een veilige oversteek. Helaas werd het verzoek 

toen afgewezen i.v.m. het spreidingsbeleid van onderwerpen. Het in 2007 opnieuw 

ingediende verzoek werd gehonoreerd. De gemeente en de provincie betalen het 

project. Realisatie bleek ondanks verwoede pogingen echter niet in 2007 mogelijk. 

Hopelijk lukt het nog net voordat de paddentrek in het voorjaar 2008 massaal op gang 

komt.  

Structuurvisie gemeente (visie 2030) 

MMN nam deel aan een informatieavond en heeft daarna een inbreng geleverd.  

A12 

Over de verbreding van de A12 valt weinig te zeggen, ondanks dat het overleg maar 

doorgaat. Rijkswaterstaat meldt regelmatig vertragingen en kennelijk is men er 

inmiddels achter dat een goede inpassing van een tunnel in hartje Maarsbergen 

ingewikkelder is dan men dacht. De luchtkwaliteit speelt echter ook een rol van 

betekenis.  

Voorbereidingen lustrum 25-jarig jubileum in 2008 

Eind 2007 werd een lustrumcommissie benoemd. Zij is voortvarend aan de slag 

gegaan en heeft inmiddels al interessante programma-activiteiten ontwikkeld.  
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