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Lezingen & Excursies 

De commissie Lezingen & Excursies heeft in het verenigingjaar 2004 wederom een 

variëteit aan lezingen en excursies gepresenteerd. Zo vertelde in februari Peter 

Tazelaar aan een groot aantal belangstellenden over de vele prachtige buitenplaatsen 

die rond de Veluwe zijn gebouwd. De najaarslezing werd verzorgd door Desiré 

Karelse die ons inwijdde in eendenkooien en het kooibedrijf. 

Nadat De wandelende tak in februari voor het eerst naar buiten was getreden met een 

ingelaste extra excursie naar de uiterwaarden van de Lek, leidden de enthousiaste 

leden van De wandelende tak tijdens de voorjaarswandeling in april een groep 

wandelaars over het Laarzenpad in Overlangbroek. 

De beloofde bustocht langs de Stichtse Lustwarande kon na een keer uitgesteld te zijn 

geweest toch doorgaan op zaterdag 15 mei. De belangstellende leden en hun 

introducés in de volle bus genoten op een zonnige voorjaarsdag van de vele 

buitenplaatsen. 

Traditioneel werd op Hemelvaartsdag weer voor dag en dauw gewandeld door een 

grote groep leden die na afloop werd getrakteerd op een copieus ontbijt, georganiseerd 

door medewerkers van het eetcafé Hakuna Matata. Een pakkend verslag hiervan werd 

door Mary Anne, een van de dauwtrappers, verzorgd. 

Zes tuinen waren in juni op een mooie zaterdagmorgen te bezichtigen, de eigenaren 

van deze tuinen komt alle hulde toe omdat zij een grote groep bezoekers hebben 

ontvangen en over hun tuin hebben geïnformeerd. Traditioneel werd het seizoen 

afgesloten met de zomeravondexcursie op 21 juni met een fietstocht langs de 

Langbroekerwetering. De najaarswandeling onthulde de geheimen van Noordhout en 

Bornia.  

Kinderen in de Natuur 

Het jaar begon traditioneel met een project in samenwerking met de bibliotheek. Het 

onderwerp waarover een lezing werd gehouden door een echte imker en waarover 

veel werkstukken en verhalen werden ingeleverd was: bijen en hommels. Een week 

later stak een grote groep de kinderen de handen uit de mouwen bij het bouwen van 

hommelhuisjes. In maart stopten de kinderen de zaadjes van bloemen die veel bijen en 

hommels aantrekken in kleine potjes met de bedoeling de zaailingen later in de tuin te 

planten. Het project werd afgesloten met een bezoek aan het Bijenhuis in 

Wageningen. Na de grote vakantie zocht een groot aantal kinderen samen met twee 

biologen naar sporen van het najaar in de Londo-heemtuin in Leersum. In november 

werd er natuurlijk weer geknutseld, dit keer met klei en allerlei herfstvruchten zoals 

eikels, kastanjes, bladeren etc.  

Jan Bijleveldpoel 

Op 22 mei 2004 werd op het particuliere landgoed Anderstein door Jeltje Bijleveld 

een informatiepaneel onthuld bij een poel die voortaan de naam' Jan Bijleveldpoel' 

draagt. Hiermee ging een jarenlange wens in vervulling. Realisatie werd bemoeilijkt 

doordat één van de voorwaarden was dat de poel aan een openbaar toegankelijke weg 

of pad moest liggen.  
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Ook in 2004 werden de ontwikkelingen (spitsstroken, geluidsschermen, oostelijke 

omleiding Maarsbergen, tunnels in Maarn en Maarsbergen) op de voet gevolgd. In het 

kader van de spoedwet heeft Rijkswaterstaat de plannen voor de aanleg van 

plusstroken op het traject Utrecht-Maarsbergen ter inzage gelegd. Hierop hebben wij 

gereageerd. De plusstroken moeten worden doorgetrokken tot Veenendaal om te 

voorkomen dat files ontstaan in Maarsbergen en Maarn. Voorts blijven wij van 

mening dat de nieuwe aansluiting bij Maarsbergen niet op de huidige plaats moet 

worden aangelegd, maar ten oosten van dit dorp zodat een rondweg kan worden 

gerealiseerd. Zo wordt het dorp van hinderlijk verkeer ontlast. Inmiddels heeft de 

Minister van Verkeer en Waterstaat toegezegd dat de plusstroken worden 

doorgetrokken tot Veenendaal en dat de spoorlijn bij Maarsbergen wordt 

ondertunneld. Hoe het een en ander zijn beslag krijgt is nog zeer onduidelijk. Wij 

blijven ijveren voor de oostelijke rondweg en voor behoud van waardevolle 

cultuurhistorische gebouwen en elementen.  

Mobiliteitsplan provincie Utrecht. 

Het plan van de provincie werd bestudeerd en becommentarieerd.  

Streekplan provincie Utrecht 2005-2015 

Ook op dit plan werd gereageerd. Het plan is inmiddels vastgesteld. Bebouwing van 

de sportvelden in de Buurtsteeg is mogelijk wanneer de hoogspanningsleiding 

ondergronds wordt gebracht. Op wie deze kosten worden verhaald is nog zeer 

onduidelijk. Het nut van uitbreiding van het industrieterrein zal door de gemeente 

onomwonden moeten worden aangetoond. Wij blijven voorstander van 

industrievestiging in Veenendaal.  

Bomenverordening 

MMN leverde een inbreng bij de totstandkoming van het gemeentelijke 

kapvergunningenbeleid. Samen met de vereniging Dorp en Natuur Amerongen 

Leersum wordt gewerkt aan een opzet voor een inventarisatie van waardevolle bomen.  

De Zanderij 

In gezamenlijk overleg tussen Pro Rail (NS), provincie, gemeente, MMN en het 

recreatieschap werd enkele jaren geleden besloten om de voormalige zandafgraving te 

ontwikkelen tot een natuurgebied met extensieve recreatiefunctie. Hiervoor is een 

plan ontworpen en uitgevoerd. Plannen die dit beleid doorkruisen zullen door MMN 

waar mogelijk dan ook worden bestreden.  

Wethoudersoverleg 

Er vond tweemaal bestuurlijk overleg plaats met de beide wethouders.  

Website MMN 



gelinkt met die van de gemeente www.maarn.nl 

De gemeente heeft de website na maandenlange vertraging inmiddels aangepast. Men 

heeft beloofd aanpassingen voortaan sneller door te voeren. MMN rekent hierop zodat 

dit medium de waarde behoudt die het verdient.  

Project 'Inventarisatie uilen en zwaluwen' 

Leden van MMN doen mee aan het project 'Inventarisatie uilen en zwaluwen', dat in 

de Gelderse Vallei is opgezet door Landschapsbeheer Utrecht.  

Zwerfafvalacties 

In maart 2004 werd met succes een actie gehouden. Er wordt zowel op landelijk als op 

gemeentelijk niveau permanent aandacht gegeven aan bewustwording om beter met 

zwerfafval om te gaan. Dit beleid blijkt inmiddels vruchten af te werpen: de voor 

oktober geplande actie werd afgeblazen bij gebrek aan voldoende afval! MMN heeft 

voor dit onderwerp ook bij de andere natuurverenigingen op de Heuvelrug aandacht 

gevraagd, zodat dergelijke acties ook daar in de toekomst kunnen worden gehouden.  

Werken in het landschap 

De werkgroep die elk winterseizoen driemaal een zaterdagochtend besteedt aan 

onderhoud van de natuur, zoals het knotten van wilgen, mocht zich verheugen in een 

fors groeiend aantal vrijwilligers. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de gezellige 

sfeer en de bezielende leiding van Kees van Lambalgen.  

Federatie Groene Heuvelrug i.o. 

In mei 2004 werd overleg gestart tussen de natuurverenigingen van de MALDD-

gemeenten (Maarn, Amerongen, Leersurn, Doom en Driebergen) teneinde zo goed 

mogelijk te kunnen inspelen op de ontwikkelingen en de gevolgen van samenvoeging 

van één grote, overkoepelende gemeente. Gekozen werd voor een federatievorm, met 

handhaving van ieders eigen identiteit en zelfstandigheid, om zo de belangen van elke 

verenging afzonderlijk en van het geheel zo goed mogelijk te kunnen behartigen bij de 

nieuwe gemeente.  

Cultuurhistorische commissie 

De Cultuurhistorische commissie heeft diverse onderwerpen bij de kop gepakt. In de 

eerste plaats de uitgave van het boek De Brink, over de boerderij aan de Maarnse 

Grindweg. De laatste agrariër uit de Mersberchse Buurt stopte met zijn leven als boer. 

Bob Laporte sr heeft een gedetailleerd boekwerk geschreven over de boerderij én het 

leven op deze boerderij. De CHC heeft dit boek geadopteerd, beoordeeld, van 

commentaar voorzien, mede vormgegeven en waar nodig gecorrigeerd. Bovendien 

heeft zij het financiële risico overgenomen. Op 5 november is het boek door Bob 

Laporte aan Helmert Versteeg overhandigd. In dit standaardwerk heeft een stukje 

geschiedenis gestalte gekregen. 

De zorg over Tuindorp is vertaald in overleg met het nieuwe bestuur van de 

woningbouwvereniging. Het nieuwe bestuur ijvert voor behoud van Tuindorp. Over 

http://www.maarn.nl/


de bedreiging van Tuindorp door het nieuwe Centrumplan is contact gezocht met de 

gemeente en in een brief hebben wij onze afkeuring uitgesproken over de 

voorgenomen sloop van twee woningblokken en het wegvallen daardoor van het 

dorpsgezicht op Tuindorp. 

Gestart is met de voorbereiding van de Open Monumentendag 2005, die wordt 

gehouden op 10 september 2005. Het thema zal zijn Kerken en Buitenplaatsen. 

De commissie is voortgegaan met het houden en vastleggen van interviews met 

oudere inwoners van de gemeente Maarn. Verder werd aandacht besteed aan het 

opzetten van een digitaal fotoarchief. Er is een oproep gedaan in de pers om oud 

archiefmateriaal en prentbriefkaarten aan de commissie te doen toekomen. 

Het gehele jaar heeft de CHC gewerkt aan het controleren, bijschaven, uitwerken en 

vormgeven van de cultuurhistorische waardenkaart. Deze is helaas nog niet gereed 

gekomen in het afgelopen jaar. 

Er is een substantiële bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de Welstandsnota 

van de gemeente Maarn. Hierdoor is het mogelijk een betere toets uit te voeren op 

ingediende vergunningaanvragen voor bouwen verbouw van woningen. 

De CHC heeft in overleg met eigenaar en pachters de status van rijksmonument 

aangevraagd voor de boerderijen Woudenbergseweg 40 en Hof ter Heideweg 1. De 

aanvraag voor de boerderij Woudenbergseweg 40 is gehonoreerd, de boerderij is 

rijksmonument geworden. De aanvraag voor de boerderij Hof ter Heideweg 1 is 

afgewezen.  
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