Jaarverslag over het kalenderjaar 2009 van de vereniging MaarnMaarsbergen Natuurlijk
Han Overkamp

Activiteiten
Wederom werden alle leden betrokken bij MMN activiteiten in hun eigen en mooie
woonomgeving. Zo gingen de werkers in het landschap met een gemiddelde
groepsgrootte van zestien personen aan de slag als wilgen- en elzenknotters en met
achterstallig onderhoud op een weitje. De verwijderaars van zwerfvuil vulden in het
voor- en najaar een dertigtal grote vuilniszakken, die door de medewerking van de
Gemeente Utrechts Heuvelrug speciaal op zaterdag werden opgehaald. Vele
vrijwilligers hielpen de padden om de Maarnse Bergweg over te steken. Met als
resultaat dat duizenden padden werden gered. Er werden in de bibliotheek
goedbezochte lezingen gehouden over 'parken en tuinen' en over 'het weer'. Ook was
er veel belangstelling voor excursies, zoals naar het nieuwe gebouw van het
Wereldnatuurfonds. De belangstelling was zo groot dat deze excursie tweemaal werd
herhaald. Ook de boottocht over de Ankeveense plassen en de tocht naar de tuinen
van Staverden waren snel volgeboekt. Er was in dit jaar minder belangstelling voor de
wandelingen en de fietstocht. Maar de route 'het Ommetje' is zodanig in trek dat zij
veelvuldig gedownload werd van de site van MMN. Ook de kinderen werden dit jaar
weer niet vergeten, middels het Dassenproject en een nieuwe activiteit in
samenwerking met Maarn Wijzer: Struinen. Het aantal aanmeldingen bedroeg al snel
na de aankondiging eenentwintig.

Bestuur en externe contacten
Het bestuur nam afscheid van Wim Arendsen en Jeltje Bijleveld. Jeltje blijft wel
verbonden aan de werkgroep Lezingen en Excursies. In de loop van het jaar liet
Mieke Broekhuijsen weten dat zij wilde stoppen als juridisch adviseur. Erdie Burema
en Han Overkamp traden toe, respectievelijk in de Commissie Lezingen en Excursies
en als secretaris. Belangrijke punten van bespreking waren de coördinatie van diverse
verenigingsactiviteiten en de financiën. Overleg vond plaats met Maarn Wijzer en de
Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen. Er zijn banden met de NMU, het
Nationale Park en Landschap Erfgoed Utrecht. In het platform Federatie Groene
Heuvelrug is meegewerkt aan de reactie op de Ontwerp Structuurvisie en een
Zienswijze met betrekking tot het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Modderkoning en ruimtelijke ordening
In de Modderkoning, die driemaal uitkwam, was te lezen hoe leden
activiteiten,waaraan zij hadden deelgenomen, beoordeelden. Verder stonden er
bijdragen in vanuit de Cultuurhistorische Commissie en artikelen in het kader van
natuureducatie en ruimtelijke ordening. Wat dit laatste punt betreft: in navolging van
de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen heeft het bestuur van MMN
besloten niet in beroep te gaan tegen het Weg Aanpassings Besluit voor de verbreding
van de A12 tussen Utrecht en Maarsbergen. Op basis van verkeersberekeningen

worden er voldoende maatregelen getroffen voor het geluid, zoals dubbel zoab en
geluidsschermen. Wat betreft de luchtkwaliteit was er geen mogelijkheid hiertegen
een bezwaar in te dienen omdat hiervoor een nationaal programma geldt, waardoor
locale problemen niet in behandeling kunnen worden genomen. Inmiddels is ook voor
het traject Maarsbergen-Veenendaal een plan voor de verbreding ter visie gelegd. Het
bestuur heeft hiertegen een zienswijze ingebracht bij Rijkswaterstaat. Voor de
ondertunneling van het spoor in Maarsbergen is een eerste schets door ProRail
opgesteld. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit voor de omgeving heeft. De
vrees lijkt niet ongegrond dat de tunnel niet gelijktijdig met de hondekluif wordt
aangelegd.

Jaarverslag van de Cultuurhistorische Commissie van MMN 2009
Gijs van Roekel

Leden
Begin 2009 namen wij op gepaste wijze afscheid van Wim Arendsen die gedurende
vele jaren het secretariaat verzorgde. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door
Gijs van Roekel. Thijs Meinders en Marjolein Copier kwamen begin 2009 de
gelederen versterken. Henk van den Beld kondigde aan zijn voorzitterschap begin
2010 te gaan afsluiten, inmiddels weten we dat Thijs Meinders hem begin 2010 zal
gaan opvolgen. Onze adviseur Ad de Jong werd dit jaar benoemd tot bijzonder
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, zijn oratie in november werd door
enkele leden bijgewoond. Cees van Lambalgen, Rien Pater en Nicole van der Schaaf
continueerden hun lidmaatschap.

Activiteiten
De grootste en goed bezochte activiteit was de Open Monumentendag op 12
september welke in het teken stond van het 125-jarig bestaan van de Dorpskerk in
Maarsbergen. Met een expositie van oude kaarten, een expositie van prentbriefkaarten
en een vertoning van oude filmpjes werd Maarsbergen 'op de kaart gezet'. Daarnaast
kon het publiek de kerk bezichtigen en een begeleide cultuurhistorische wandeling
maken. Voor deze wandeling werd een gidsje geproduceerd.
Er werd verder steun verleend bij het opzetten van een tentoonstelling over Tuindorp
en bij het maken van plannen voor de herinrichting van Tuindorp. Vlak voor de
afbraak werd het boerderijtje op de Hoekenkamp gedocumenteerd en gefotografeerd.
Daarnaast bemoeiden wij ons actief met de gemeentelijke monumentenlijst en werden
incidenteel de nodige vragen beantwoord. De eigen collectie en het archief van de
commissie werden geïnventariseerd. Ook werd onze collectie interviews systematisch
vastgelegd en gedigitaliseerd en een begin gemaakt met de opzet van een beeldbank.
Er werden plannen gemaakt voor het voorzien van onze unieke collectie posters over
de historie van Maarn en Maarsbergen van een goed ophangsysteem. Dit om in de
toekomst een aantal exposities mogelijk te maken. Bij het Regionaal Historisch
Centrum Zuidoost Utrecht werd begonnen aan een eerste ordening van het fotoarchief
van de voormalige gemeente Maarn. Deze ordening was tegen het einde van het
verslagjaar compleet. Het doel van dit project is de volledige en
gebruikersvriendelijke ontsluiting van dit beeldarchief voor het publiek via het
internet. Dit jaar werden weer een aantal artikelen geschreven voor de Modderkoning

en we stonden ook een middag op de gemeentelijke informatiemarkt. De website werd
gedurende het jaar regelmatig bijgewerkt en er werden enkele kaarten bijgeplaatst. De
website wordt regelmatig bezocht, gemiddeld zo’n 2000 keer per maand. De secties
over oude kaarten en de boekjes van de Open Monumentendagen zijn bij het publiek
het meest geliefd.
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