
Jaarverslag van de vereniging 'Maarn Maarsbergen Natuurlijk' 2003 

Beste leden, 

Met dit jaarverslag willen wij u een overzicht geven van de gebeurtenissen en 

activiteiten van onze vereniging. Wij zijn blij dat u onze vereniging ondersteunt en er 

deel van uitmaakt, ook al is niet iedereen in de gelegenheid om deel te nemen aan de 

georganiseerde activiteiten. De vereniging heeft nog steeds een breed draagvlak. Door 

dit brede draagvlak - uniek voor zo'n kleine gemeente - en een goed samenwerkend 

bestuur werd er op diverse onderwerpen alert gereageerd, zowel richting gemeente, 

provincie als overkoepelende organisaties.  

Cultuurhistorische commissie 

In 2003 werd weer een geslaagde Open Monumentendag gehouden, waarover u 

overigens al eerder uitvoerig werd geïnformeerd. Aangezien de commissie om de 

twee jaar een dergelijk evenement organiseert, staat de eerstvolgende voor 2005 op 

het programma. 

Veel tijd werd besteed aan de realisering van een cultuurhistorische waardenkaart 

waarover u dit jaar in de media nog meer zult lezen. 

Gewerkt werd aan de totstandkoming van een gemeentelijke monumentenlijst, die dit 

jaar zijn definitieve status zal krijgen. De status van Rijksmonument werd 

aangevraagd voor 'de Kleine Valkeneng' Woudenbergseweg 40 en voor 'de Hof ter 

Heideweg 1'. 'De Grote Bloemheuvel' in Maarsbergen verwordt ondanks inspanningen 

steeds meer tot een ruïne, hetgeen ons pijn doet. 

Intensief werd meegewerkt aan de totstandkoming van diverse publicaties, o.a. van 

het SPOU/MIP (Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht) boekje, met als titel 

Maarn, geschiedenis en architectuur. Het is een zeer lezenswaardig boekje - met veel 

interessante informatie - dat bij de plaatselijke boekhandel nog steeds te koop is. 

Bovendien heeft de commissie zich ingezet om het aanzien van de unieke wijk 

Tuindorp voor de toekomst te behouden.  

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

Zoals bekend kreeg het in 2003 zijn officiële status. MMN participeerde in het 

sterrenteam 'Mollenbos', een gebied dat met het 'Kombos' nader wordt uitgewerkt.  

Ontwerp streekplan provincie Utrecht 2005-2015 

In 2003 werd op een eerste ontwerp richting gemeente en provincie gereageerd. De 

bezwaren staan vermeld in de Modderkoning.  

Ontwerp mobiliteitsplan provincie Utrecht 

Dit ontwerp is kritisch bekeken. Er bleken nog al wat tegenstrijdigheden in te zitten. 

Er werd een schriftelijke reactie aan de provincie afgegeven  
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Ook in 2003 werd hieraan tijd besteed. Helaas hebben alle inspanningen niet tot het 

gewenste resultaat geleid en zit Maarn en vooral Maarsbergen met een groot 

probleem, vooral doordat Pro Rail in Maarsbergen niet meedoet met een 

ondertunneling van het spoor, zodat van een geïntegreerde aanpak - alleen die is 

zinvol- geen sprake is. Een omleiding ten oosten van Maarsbergen is de meest ideale 

oplossing!  

Welstandsplan 

Er werd veel tijd besteed om tot een kwalitatief goed plan te komen.  

Bestemmingsplannen 

De bestemmingsplannen werden en worden alert gevolgd en waar wenselijk werd 

hierop gereageerd.  

Stiltemetingen op de Heuvelrug 

Er werd intensief meegewerkt aan een project van de universiteit Groningen en de 

Stichting Natuur en Milieu Utrecht. Maarn kreeg landelijke aandacht doordat het een 

van de stilste uit de vier onderzochte gebieden bleek te zijn.  

Natuur- en milieu prijs 2003 

De vereniging ontving de eerste eervolle vermelding van de provincie Utrecht voor 

haar veelzijdige inzet.  

Wethoudersoverleg 

Twee maal vond er een structureel overleg met beide wethouders plaats over diverse 

onderwerpen  

Zwerfvuilacties 

In 2003 vonden er twee acties plaats. De opruimacties - voortgekomen uit de Lokale 

Agenda 21 - hebben een continu vervolg gekregen in de vorig jaar opgerichte 

werkgroep' Maarn Maarsbergen Schoon'. Hierin zijn vertegenwoordigd, de gemeente, 

Nel ter Kuile, Bert Schnabel, Natasja v.d.Lagemaat van de Milieudienst Zeist en een 

bestuurslid van MMN. Het draagvlak groeit, waarnaar overigens ook bewust wordt 

gestreefd. Vindt u dat u zich bij al die goede voorbeelden niet onbetuigd mag laten, 

meldt u dan aan bij Nel ter Kuile, tel 0332867305.  

Lezingen & Excursies 

De commissie Lezingen & Excursies had voor het seizoen 2002/2003 gekozen voor 

het thema 'Water'. Dit thema werd begin januari verder uitgediept door de ecoloog 

Theo de Jong die aan de hand van dia's de ontwikkeling van een poel vanaf de eerste 

schep in de grond naar een vergevorderde poel schetste. De voorjaarswandeling, op 

een mooie dag in maart, over het Leersumseveld stond onder leiding van boswachter 



Jan de Groot. In de waterrijke plassen waren verschillende eendensoorten en dodaars 

te zien. Op Hemelvaartsdag stond het dauwtrappen gewoontegetrouw weer op het 

programma. De wandeling leidde dit jaar naar 't Hoogt en 't Laagt. De traditie in stand 

houdend, verzorgde het Eetcafé in de Regenboog weer voor een uitgebreid ontbijt 

buffet. De zomer werd ingeluid door een boottocht over de Kromme Rijn met 'de Pont 

van het Landschap'. Ruim veertig leden voeren met ons mee. De commissie heeft aan 

de tuinenbezittende leden van de vereniging de gelegenheid geboden om hun tuin 

open te stellen voor andere leden. Vooral tuinen met daarin een vijver, een waterloop 

of grenzend aan een sloot kregen de kans. Helaas meldde zich slechts één 

tuinenbezitter aan en is besloten het tuinenbezoek niet door te laten gaan. Eind 

november maakte René Waanders zijn belofte waar om zijn verhaal over de Stichtse 

Lustwarande te vervolgen met de geschiedenis van het Langbroekerweteringgebied.  

Kinderen in de natuur 

Het jaar 2003 begon traditiegetrouw met een project in de bibliotheek. Dit keer 

vertelde een medewerker van de Stichting Das & Boom alles over dassen. Hoe ze 

wonen, wat ze eten en hoe ze eruit zien: dassen zijn erg schuwen daarom zien mensen 

ze bijna nooit. Begin april gingen we op de fiets naar pasgeboren lammetjes kijken bij 

de familie Laporte in Maarsbergen. Eind april zijn we op zoek gegaan naar de eerste 

sporen van de lente. In mei stond er weer een project op het programma: Koken met 

Kruiden. Eerst met z'n allen kruiden zoeken en de dag er na liet Willemijn Cappetti in 

haar keuken zien wat je allemaal met kruiden kunt bereiden. Na de schoolvakantie 

gingen we aan het werk in de Koeheuvels. De zaailingen van vogelkers, lijsterbes, 

berken en vliegdennen er uittrekken. Vooral door de hondenpoep groeien ze zo snel. 

In oktober zijn we gaan wandelen over het Landgoed Starneren. Het jaar is afgesloten 

met het maken van slingers van onder andere eikels, kastanjes en bladeren. De meeste 

slingers waren wel meer dan één meter lang!  
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