
Jaarverslag van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk 2005 

Toelichting: het jaarverslag heeft voortaan betrekking op het achter ons liggende 

kalenderjaar, en niet meer op het verenigingsjaar van september tot juli.  

Lezingen & Excursies 

De Commissie lezingen & excursies heeft in het kalenderjaar 2005 weer een variëteit 

aan lezingen en excursies gepresenteerd. Zo waren er lezingen over valken en 

haviken, over de Grebbelinie, over lichthinder en over 350 jaar boerderijbouw in de 

Gelderse Vallei. Er werd natuurlijk gedauwtrapt en er was een boottocht met de 

Blauwe Bever over de Nederrijn. Er konden weer een aantal tuinen bezichtigd worden 

en er werd een bezoek gebracht aan de eendenkooi in Breukelerveen. De 

zomeravondfietstocht was weer een succes.  

De jeugdnatuurgroep 

Het project met de bibliotheek was ook in 2005 een succes. Veel kinderen namen er 

aan deel. Helaas kan dit niet van de overige activiteiten worden gezegd, hoewel een 

breed pakket aan activiteiten werd georganiseerd. Er wordt naarstig gezocht naar 

alternatieven.  

A 12 

De ontwikkelingen (spitsstroken, geluidsschermen, omleiding bij Maarsbergen) 

werden op de voet gevolgd.  

Wethoudersoverleg 

Er vond tweemaal bestuurlijk overleg plaats met de wethouders Coehoorn en Cremer.  

Website MMN 

Deze was tot 1 januari 2006 gelinkt met die van de gemeente Maarn. In federatief 

verband (Federatie Groene Heuvelrug) wordt gestreefd naar een andere opzet.  

Zwerfafvalacties 

De twee gehouden acties waren succesvol.  

Werken in het landschap 

De werkgroep onder de bezielende leiding van Kees van Lambalgen heeft ook nu 

weer op drie zaterdagen wilgen en elzen geknot aan de Schapendrift.  

Federatie Groene Heuvelrug (FGH) 



De Federatie Groene Heuvelrug waarin de natuurverenigingen van Driebergen, 

Doorn, Amerongen, Leersum en Maarn samenwerken, heeft definitief vorm gekregen. 

Begin 2006 zullen de statuten bij de notaris gepasseerd worden.  

Cultuurhistorische commissie (CHC) 

De CHC heeft zich onder meer beziggehouden met de wijk Tuindorp. Mede door de 

inspanningen van de CHC heeft het nieuwe bestuur van de woningbouwvereniging 

gekozen voor het behoud van het aanzicht van de wijk Tuindorp.  

Open Monumentendag 

De Open Monumentendag op 10 september 2005 met als thema 'Kerken en 

Buitenplaatsen' werd goed bezocht. Er kan op een zeer geslaagde dag worden 

teruggezien. Ook het boekje Geloven in Monumenten van de hand van Henk van den 

Beld en Wim Arendsen dat verscheen ter gelegenheid van de Open Monumentendag 

2005, ontving veel lof.  
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