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Toerist in eigen dorp 

Open Monumentendag zaterdag 13 september 2014 

Het thema van de Open Monumentendag is: 
‘Op reis’. De Cultuurhistorische Commissie 
Maarn- Maarsbergen vertaalde dat in ‘Op reis 
naar Maarn’. Ons dorp was en is geliefd bij rust- 
en natuurminnende vakantiegangers. We 
nodigen u daarom uit voor een fietstocht langs 
vier vakantieparken die een interessante 
ontwikkeling doormaakten. Wees eens toerist in 
eigen dorp! 

 

Historische buitenplaatsen. Aan het begin 
van de 20e eeuw zochten de rijken uit de grote 
stad rust en verpozing op het platteland. Zij 
bouwden daartoe grote buitenplaatsen als 
zomerverblijf. Een voorbode van het toerisme? 
’t Stort, Stameren, De Hoogt, De Laagt, Huis te 
Maarn, Landeck koesteren we nu als erfgoed. 

 

Hotels en pensions. Voor de tweede 
wereldoorlog werd reizen populair. Welgestel-
den kozen hotels als reisdoel, meestal gelegen in 
de bossen. In en om Maarn hadden we bv Huize 
Stameren, Huis te Maarn, Quatre Bras, De 
Plattenberg en TWED. 

 

Na de oorlog kwamen er nieuwe initiatieven: de 
pensions en het verhuur van kamers door 
particulieren. De pensions Tjimara, Bergzicht, 
De Koeheuvels en Klein Maarn waren een 
begrip en ook bij gewone huizen verschenen 
bordjes ‘Kamers te huur’. 

 

Kamperen. Ook de gewone man uit de stad 
zocht rust en ontspanning in een groene 
omgeving. De een zocht een goedkope vorm, de 
ander wilde vooral ‘terug naar de natuur’: de tent 
werd ontdekt. Ook in Maarn speelden boeren en 
particulieren in op die trend: het ontstaan van 
kampeerboerderijen, campings en vakantie-
parken. 

 

Massatoerisme. In de jaren ’50, ’60 en ’70 was 
er een stormachtige ontwikkeling in het 
toerisme. Iedereen wilde met vakantie en 
aanvankelijk richtte men zich vooral op 
vakanties in eigen land. Na de tenten kwamen er 
tenthuisjes, al snel opgevolgd door kleine, 
romantische ‘boshuisjes’, geschikt voor hele 
gezinnen. De huisjes werden groter, de caravans 
deden hun intrede, gevolgd door kleine 
stacaravans, grotere stacaravans, mobile homes 
en campers.  
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Deelnemende campings/vakantieparken. 
Laag Kanje & Noordwest Kanje, Eikelenburg, 
De Halm en De Maarnse Berg stellen op 13 
september 2014 vanaf 10.00 uur hun terreinen 
open om belangstellenden iets te laten zien en 
horen over heden, verleden en toekomst van 
hun onderneming. Op de vier deelnemende 
Maarnse campings/vakantieparken zijn nog 
verrassende en belangrijke sporen van de 

ontwikkelingen te zien. Er zijn rondleidingen en 
over elke plek stelde Rien Pater een 
tentoonstelling van oude ansichtkaarten samen. 
Die vindt u in de brasserieën op de campings.  

Raadpleeg de website van Maarn Maarsbergen 
Natuurlijk (www.mmnatuurlijk.nl) voor de 
rondleidingstijden en horeca-aanbiedingen op 13 
september. 

 

Fietsroute langs deelnemende Campings/Vakantieparken 

Inleiding: De fietsroute is ongeveer tien 
kilometer lang en voert langs de vier 
deelnemende campings. Onderweg kom je langs 
een aantal markante objecten en landschappen 
van Maarn zodat je je ‘toerist in eigen dorp’ kunt 
voelen. Zie de kaart op de achterpagina. Je kunt 
de route bij ieder van de vier campings starten. 

NB: Deelname aan deze Open Monumentendag en 
de bijbehorende fietstocht zijn geheel voor eigen risico. 

Van Laag Kanje naar Eikelenburg: Start bij 
de Brasserie Laag Kanje, ga in noordelijke 
richting en verlaat de camping bij de receptie. 
Even verder rechts zie je een voormalige dienst-
woning behorende bij huize Landeck. Dit 
houten buitenhuis staat weer iets verder rechts 
van de weg. Ga rechtsaf na dit bijzondere 
landhuis de Dwarsweg op, een klinkerweg. Deze 
weg volgen, links zie je percelen van een oude 
op een zandrug gelegen ontginning, de Haar. 
Rechts liggen de lange stroken van een 
ontginning van rond 1650, de Birkt. Neem nu de 
eerste weg links, deze heet ook Dwarsweg. 
Rechts van de weg slingert de Nieuwe Maarnse 
Beek. Op het einde iets rechts aanhouden en je 
komt aan bij vacantiecentrum Eikelenburg. Lang 
geleden was dit een versterkte boerderij in het 
bezit van een zekere David Godin, de drost van 
Maartensdijk. Links zie je de voormalige 
boerderij de Haar, thans ruitersportcentrum. 

Van Eikelenburg naar Tuindorp: Vanaf 
Eikelenburg neem je dezelfde weg terug en 
vervolgens de eerste weg links, heet alweer 
Dwarsweg. Ga verderop bij de kruising met de 
Meentsteeg rechtdoor het fietspad naast de 
zandweg op. Je passeert hierbij een houten hek 
met het opschrift Anderstein. Rechts op de hoek 

van de Meentsteeg en de Dwarsweg staat een 
houten bungalow met de naam Welma, ooit 
gebouwd als vakantiewoning. Blijf het fietspad 
volgen, je bent nog steeds nog steeds op de 
Dwarsweg. Ga bij de paddestoel rechtsaf het 
fietspad langs de Schapendrift op. Over deze 
weg trokken vroeger de schapen van de 
schaapskooi naar de heide in het zuiden en weer 
terug. Volg het fietspad tot aan de kruising met 
de Planetenbaan/Ted Visserweg. Ga rechtsaf de 
Ted Visserweg op tot aan de vijfsprong waar je 
iets links aanhoudt. Blijf de Ted Visserweg 
volgen, nu een asfaltweg. Links zie je de 
algemene begraafplaats en rechts een 
nieuwbouwwijk. Negeer alle zijwegen tot je 
rechts een zandverstuiving ziet, de Koeheuvels. 
Niet zo lang geleden stond aan de rand van dit 
gebied nog hotel restaurant de. 

Van Tuindorp naar de Halm: Ga linksaf de 
Vastmaarweg in. Je komt in het Tuindorp, een 
wijk die rond 1925 speciaal voor de 
spoorwegwerkers werd gebouwd. Het Tuindorp 
van Maarn is één van de best bewaard gebleven 
tuindorpen in Nederland. Ga meteen de eerste 
weg links in, de Schoollaan. Ooit stond hier de 
Tuindorpschool. Neem vervolgens de eerste 
weg rechts en je rijdt al gauw langs het 
Burgemeester Everwijn Langeplein. Dit was 
vroeger het winkelcentrum van Tuindorp. Nu 
staat er nog een mooie ouderwetse bushalte en 
het kunstwerk ‘de Zandschepper’. Ga nu linksaf 
de Tuindorpweg op (voorzichtig!) en vervolgens 
in het centrum van Maarn rechtsaf de 
Raadhuislaan in. Je fietst door de tunnels en 
recht vooruit zie je het voormalige raadhuis van 
Maarn.  

  

http://www.mmnatuurlijk.nl)/
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Ga nu linksaf de Kapelweg op. Links staan je 
een aantal karakteristieke oude huizen. Deze 
huizen hadden diepe tuinen maar toen de 
snelweg werd aangelegd ging daar een flink stuk 
van af! Aan het einde van de Kapelweg zie je 
links de ingang van het nieuwe tunneltje. De 
Kapelweg gaat over in de Buurtsteeg, ga verder 
over het fietspad. Links zie je het natuurgebied 
de Venen, rechts sportvelden. Het fietspad 
blijven volgen, rechts zie je een informatiebord 
over grafheuvels. Ga direct daarna rechtsaf een 
halfverharde weg in, deze gaat even omhoog. 
Even verderop rechtsaf ligt vacantiecentrum De 
Halm. Dit was vroeger een boerderij. In de 
prehistorie lag hier een meer met daaromheen 
grafheuvels, urnenvelden en ook raatakkers. Dit 
is het prehistorische Maarn. 

Van de Halm naar de Maarnse Berg: Ga 
vanaf de Halm rechtsaf de halfverharde weg op 
en vervolgens rechtsaf de Maarnse Grindweg op 
die je tot het einde blijft volgen. Links passeer je 
de toegang naar het Huis te Maarn dat een 
tijdlang als hotel gediend heeft. Even verderop 
passeer je een rij huizen rechts, de Knorrebuurt. 
Vanaf de Knorrebuurt loopt de Maarnse 
Grindweg verder over de voormalige Maarnse 
Eng die voor het eerst in 1028 genoemd werd. 
Het is door de huidige bebossing moeilijk voor 
te stellen dat hier ooit de akkers van een reeks 
boerderijen lagen. Ga verder over de Maarnse 
Grindweg tot aan de Amersfoortseweg. Rechts 
op de kruising zie je Huize Mirjam. Ooit stond 
ongeveer op die plek het rechthuis van Maarn, 
midden op de eng. Hou iets links aan en steek 
de Amersfoortseweg over (voorzichtig!) Je komt 
terecht op de Bergweg en na een korte klim zie 
je de huizen van het oudste buurtje van Maarn. 
Het gaat hier om voormalige dienstwoningen 
voor NS personeel die rond 1900 zijn gebouwd. 
Na de klim linksaf en de Bergweg vervolgen. Ga 
op het eind rechtsaf het fietspad op langs de 
Maarnse Bergweg. Bij de bocht naar links zie je 
een ingang van de zanderij. Even verderop volgt 
een ruime bocht naar rechts en daarna een 
behoorlijk steile klim. Rechts kom je langs een 
uitkijkpunt over de zandafgraving en het 
Steneneiland. Hierna is het nog een klein stukje 
klimmen tot links de vakantiewoningen van 
Stamerhoef opduiken. Even verderop is rechts 
weer een uitzichtspunt over de zanderij met een 
lange trap naar beneden. De zandafgraving is 

ontstaan uit de doorgraving die bij de aanleg van 
de spoorlijn Utrecht-Arnhem moest worden 
gemaakt. Op het terrein van de zandafgraving 
bevond zich nog niet eens zo lang geleden één 
van grootste rangeerterreinen van Nederland. Er 
is ook een tijdlang een geniekamp gevestigd 
geweest. Ga hier van het fietspad af en volg de 
halfverharde weg met een bocht naar links. Ga 
even verderop rechtsaf naar vakantiecentrum de 
Maarnse Berg. 

Van de Maarnse Berg naar Laag Kanje: 
Neem dezelfde weg weer terug tot aan de 
Amersfoortseweg (voorzichtig, steile afdaling!) 
Steek de Amersfoortseweg over en ga linksaf de 
ventweg op richting viaducten. Rechts zie je 
huize Mirjam met daarnaast het voormalige 
koetshuis van Groot Plattenberg. Dit buiten 
stond op de plaats van het rechthuis op de 
Maarnse Eng. Weer iets verderop ligt rechts 
Klein Plattenberg, een voormalig herenhuis. Ga 
nu onder de viaducten door en vervolg de 
ventweg. Vroeger moest je hier door de Poort, 
een smal spoorwegviaduct. Rechts passeer je de 
Theresiakerk. Links aan de overkant zie je villa ’t 
Stort. Steek nu het Poortse Bos over en blijf de 
ventweg volgen. De villa rechts op nr 52 was het 
pension Klein Maarn. Even verder op nr 54 
volgt een witte villa, huize TWED (Tegen Wil 
En Dank), een voormalig hotel. Blijf de ventweg 
volgen en ga bij villa Zonnekanje op nr 56 
rechtsaf, een smalle asfaltweg in. Blijf de 
asfaltweg volgen tot deze na een bocht naar 
rechts uitkomt op de laan van Laag Kanje. Ga 
hier linksaf en volg deze laan tot je het startpunt 
van deze fietstocht hebt bereikt. 

Verdere informatie: Als je meer wilt weten 
over de dingen die je tijdens de fietstocht hebt 
gezien ga dan naar de website van Maarn-
Maarsbergen Natuurlijk (www.mmnatuurlijk.nl). 
Klik in het menu op Cultuurhistorie. Kies 
vervolgens in het CHC Menu het item Kaarten. 
Kies nu de Cultuurhistorische Waardenkaart. 
Als u de iconen en andere objecten op deze 
kaart aanklikt krijgt u een korte beschrijving en 
meestal ook een afbeelding te zien. In de korte 
beschrijving kan weer doorverwezen worden 
naar een meer uitgebreide beschrijving. Ook in 
de Beeldbank van Maarn is veel te vinden, ga 
hiervoor naar de website van het RHC Zuidoost 
Utrecht (www.rhczuidoostutrecht.nl). 
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