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Het 25-jarig bestaan 

Bestuur en leden kunnen positief terugzien op een goed jaar 2008. In mei werd het 25-

jarig bestaan van de vereniging gevierd. Er waren diverse activiteiten die - 

georganiseerd door de jubileumcommissie onder de voortreffelijke leiding van Bertjan 

Sneller - veel belangstelling trokken. Het buffet, waaraan veel vakmanschap was 

besteed, op De Deel van Anderstein, mag hierbij wel apart worden genoemd. Het was 

van een oogstrelende schoonheid en van grote kwaliteit.  

De commissie Lezingen & Excursies 

Heeft weer diverse activiteiten ontwikkeld, zoals een vossenproject met kinderen, 

wintergasten kijken, lezingen( over Maarn en Maarsbergen, libellen), tuinenbezoeken, 

zomeravondfietstocht o.l.v. Jos Rademakers, een boottocht over de IJssel. Deelnemers 

schreven hierover vaak pakkende verslagen. Deze en de activiteiten kunt u allemaal 

nog eens nalezen op onze, mooie en inmiddels zeer volwassen geworden, website 

www.mmnatuurlijk.nl Maar misschien bewaart u ook De Modderkoningen als 

interessant naslagwerk?.  

De Cultuurhistorische Commissie 

De gemeentelijke monumentenlijst die door de voormalige gemeente Maarn nimmer 

door de Raad werd vastgesteld, is als erfenis door de nieuwe gemeente uit de kast 

gehaald om alsnog te kunnen worden vastgesteld. Leden van de CHC hebben deze 

conceptlijst kritisch bekeken en in samenwerking met de gemeente up to date 

gemaakt, zodat deze rijp is voor vaststelling door de huidge Raad. 

Open Monumentendagen 

Hieraan werd in Heuvelrugverband meegedaan. Dit betekent meedoen op weliswaar 

kleinere schaal maar toch solidair met de nieuwe gemeente je steentje bijdragen. 

De wijk Tuindorp 

De waarde en het unieke van ons Tuindorp (éen van de meest gave in Nederland) mag 

zich verheugen in een warme belangstelling van het bestuur van de 

Woningbouwvereniging en van MMN. Door de woningbouwvereniging, de CHC en 

LandschapErfgoed Utrecht werden aanzetten gegeven voor een nog fraaiere, en meer 

naar de oorsprong teruggaande uitstraling, van Tuindorp. Van Eckeveld, 

lijstenmakerij, richtte een expositie over Tuindorp in n.a.v. zijn 25 jarig-jubileum. 

Archivering 

Met het Streekarchief in Wijk bij Duurstede, waaronder o.a. Maarn valt, werd een 

goede samenwerking ontwikkeld voor archivering van daar opgeslagen nog niet 

gecodeerde stukken en om een wijze van archivering en codering van eigen stukken te 

realiseren.  

De discussieversie structuurvisie van de gemeente 



Bestuur, leden en diverse spontaan ontstane groepen en niet te vergeten de Federatie 

Groene Heuvelrug (FGH) hebben enorm veel tijd besteed om de snode plannen van de 

gemeente omgebogen te krijgen. Belangrijke angels heeft de gemeente inmiddels 

verwijderd. Of dit voldoende is zal straks blijken bij het verschijnen van de echte 

structuurvisie.  

A12 en ondertunneling Maarsbergen 

Deze onderwerpen zijn ook in 2008 weer aan de orde geweest. Er waren enkele 

voorlichtingsbijeenkomsten maar het bleef bij praten.  

De Zanderij 

Dit geldt eveneens voor De Zanderij. Ideeën van de Klankbordgroep werden door de 

Stuurgroep niet overgenomen en de provincie en NS(eigenaar van De Zanderij) zijn 

nu aan zet. Het bestuur blijft zich beijveren voor handhaving van het vigerende 

bestemmingsplan (natuur met extensieve recreatie, ofwel natuurgebied met enkel 

wandel- en fietspaden).  

Samenwerking 

MMN werkt al een aantal jaren tot volle tevredenheid samen met de plaatselijke 

bibliotheek op het gebied van projecten met kinderen. Ook de bibliotheek is hiermee 

content. Zo kun je meer en versterk je elkaar. 

Een paar jaar geleden is ook een samenwerking tot stand gekomen met de vereniging 

Maarn Wijzer voor voornamelijk cultuurhistorische wandelingen. Ook hier zijn beide 

verenigingen gelukkig met de ingeslagen weg. 

De natuurverenigingen bundelden hun krachten toen de nieuwe gemeente tot stand 

kwam De Federatie Groene Heuvelrug (FGH) heeft inmiddels al zijn nut bewezen. De 

afzonderlijke natuurverenigingen in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug hadden niet zo 

veel gewicht in de schaal kunnen leggen als de FGH nu heeft gedaan bij het o.a. 

afgeven van een reactie op de discussienota structuurvisie. 

Hopelijk lukt het de historische verenigingen op de Heuvelrug ook nog eens om hun 

krachten te bundelen en tot een hechte samenwerking te komen. Het is goed om over 

grenzen heen te stappen, te beginnen bij de lokale.  

Financiële positie 

Er werd een jubileumuitgave van De Modderkoning uitgegeven, die in Maarn en 

Maarsbergen huis aan huis werd verspreid. Bovendien werd een kwartetspel 

ontwikkeld dat gratis aan de leerlingen van de basisscholen werd verstrekt. Deze en de 

jubileumactiviteiten op 17 en 18 mei trokken een wissel op de financiën, maar met de 

giften uit het Elise Mathildefonds, het Rabo Coöperatiefonds en enkele particulieren 

werd de begroting niet overschreden en staat MMN ook aan het eind van het 

jubileumjaar er financieel gezond voor.  

Kortom een verslag over een alleszins mooi verenigingsjaar!  

Kan een secretaris een beter moment kiezen om het stokje over te dragen?  



Wim Arendsen, secretaris, 23-03-2009  
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