Jaarverslag over het kalenderjaar 2006 van de vereniging MaarnMaarsbergen Natuurlijk
Lezingen & Excursies
De commissie Lezingen & Excursies heeft in het kalenderjaar 2006 weer een
gevarieerd aanbod aan lezingen en excursies aan de leden aangeboden. In het jaar
2006 stonden voornamelijk activiteiten op het programma die iets te maken hadden
met de natuur ten noorden van Maarn. Zo waren er lezingen over het landschap ten
oosten van Amersfoort en over het beheer van de oevers van Grift, Valleikanaal en
Eem. Gerrit de Graaf trok vele toehoorders naar zijn lezing 'Buitenplaatsen in de
Gelderse Vallei'. Te voet werd in februari gekeken naar de wintergasten die hun
winterverblijf in de polder Arkenheem hadden gekozen, en de rivier de Eem werd per
boot verkend. De loopexcursie in april ging naar landgoed Den Boom bij Woudenberg
en de zomeravondfietstocht leidde de deelnemers door de Gelderse Vallei. Op een
avond in september werd een zeer geslaagd bezoek gebracht aan de Ridderhofstad
Hindersteyn.

Werkgroep Kinderen in de Natuur
Het project 'Vleermuizen' in samenwerking met de bibliotheek was een groot succes.
Helaas is het de werkgroep niet gelukt om voldoende aanmeldingen te krijgen om een
doorstart te kunnen maken van de gedurende tien jaren zo succesvolle
jeugdnatuurgroep.
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De ontwikkelingen (luchtkwaliteit, spits stroken, geluidschermen en de
ondertunneling in Maarsbergen) worden continu op de voet gevolgd.

Website MMN
In 2006 werd hieraan door Gijs van Roekel nog gewerkt. Maar eind december kon de
site de lucht in onder de naam: www.mmnatuurlijk.nl. Inmiddels is er meer dan
zestienhonderdveertig maal naar gekeken.

Zwerfafvalacties
De twee gehouden acties waren weer succesvol. Het aantal deelnemers groeit gestaag
en er zijn signalen dat de overige kernen de prikstok ook ter hand willen gaan nemen.

Werken in het landschap
Er werd weer op drie zaterdagochtenden gezaagd, gesnoeid ofwel geknot door een
immer enthousiaste groep mensen. Gerekend kon steeds weer worden op een vaste
kern die al werkende nog groeide. Er gingen zelfs stemmen op om het aantal
zaterdagen in de toekomst uit te breiden.

Federatie Groene Heuvelrug (FGH)
Nadat in de voorgaande periode veel tijd en energie was besteed aan het vervolmaken
van de statuten en het nader preciseren van de werkwijze van de FGH konden op 24
januari 2006 G. Kappe en W. Arendsen hun handtekening plaatsen onder de
oprichtingsakte. De afgevaardigden van de diverse verenigingen kwamen in 2006 vijf
maal bijeen. In 2006 hebben gesprekken plaats gevonden met de wethouders Van
Wijngaarden, Salverda en Waltmann. Aan het door de gemeente ingestelde
Groenberaad nemen de voorzitter en de secretaris deel.

Cultuurhistorische Commissie (CHC)
In 2006 vonden enkele bijeenkomsten plaats met cultuurhistorische en
oudheidkundige verenigingen binnen de nieuwe gemeente. [bijgeschreven: De
Cultuurhistorische waardenkaart die aan de gemeente was aangeboden is uit het
raadhuis gehaald en officieel in bruikleen afgestaan aan de bibliotheek. Voor de
achtergrondinformatie is een flyer uitgebracht] Om de Cultuurhistorische
waardenkaart in de bibliotheek (en ook voor anderen) meer tot zijn recht te laten
komen wordt gewerkt aan een toelichtende brochure. In 2006 werd er verder gewerkt
aan een gedigitaliseerd fotoarchief en werd er voortgang gemaakt met het afnemen
van interviews van oude inwoners van Maarn en Maarsbergen. [bijgeschreven:
Literatuurlijst] Het Lange Termijnplan werd bijgewerkt tot en met het jaar 2010.
Daarnaast werden de resultaten op hoofdlijnen van 2000 tot 2005 beschreven. Ook in
2006 werd bij de gemeente gepleit voor het behoud van het Raadhuis in Maarn
(rijksmonument) voor publieke functies. Op 30 november vond een gesprek plaats
met wethouder Pamboer o.a. over de gemeentelijke monumentenlijst die voor Maarn
nog steeds niet is vastgesteld.
© Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk 2007

