Jaarverslagen over 2010
Het jaar 2010 was wederom een goed gevuld jaar voor zowel de vereniging MaarnMaarsbergen Natuurlijk als haar Cultuurhistorische Commissie. Hieronder treft u de
belangrijkste feiten daarover aan.
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ACTIVITEITEN
Ook in 2010 gingen de werkers in het landschap weer aan de slag; werden er 5500
padden overgezet en werd het zwerfvuil opgeruimd. In het voorjaar hield de heer K.
Vos een lezing in de bibliotheek in Maarn over Ooievaars en in het najaar sprak de
heer Visscher op dezelfde plek over Geomorfologie op de Heuvelrug.
Laatstgenoemde lezing zal worden vervolgd met een excursie in 2011. Er werden
Wintergasten gespot in samenwerking met Maarn Wijzer, en een vogelexcursie
gehouden naar de Oostvaardersplassen. De fietstocht op midzomeravond leidde naar
het Prattenburgse Bos. De begeleid
e wandelingen vonden plaats in het Kombos
en omgeving én over een Klompenpad in Renswoude. In samenwerking met Maarn
Wijzer werd naar ’t Stort en Perron 3 een wandeling met gids georganiseerd. Voor de
kinderen waren er wederom de succesvolle projecten over de Egel en "Struinen".
Vanuit de bestuurskant was er speciale aandacht voor de begaanbaarheid van de
Droststeeg, de kroosverwijdering en het uitbaggeren van de vijvers op de Beeklaan
plus het maaien van de oevers aldaar. De storende aanwezigheid van reclameborden
langs de Tuindorpweg kwam eveneens aan de orde. Tot slot mogen de
voorbereidingen voor de Midwinterfair, die op 15 januari werd gehouden in de Twee
Marken en De Meent ook niet onvermeld blijven

WAT DE INRICHTING VAN DE EIGEN LEEFOMGEVING VERDER
BETREFT:
Aan de Klankbordgroep over het groot onderhoud Koeheuvels en Droststeeg namen
twee leden van de vereniging deel. Samen met de VBMM werd een brief verzonden
aan minister Eurlings met daarin het dringende verzoek om Rijkswaterstaat en Prorail
zodanig te laten samenwerken dat de opbrekingen bij Maarsbergen in verband met de
ondertunneling en de uitbreiding van de A12 zo kort mogelijk tot overlast zullen
leiden. Van het recht van inspraak bij de Commissie Ruimte werd gebruik gemaakt
door in te spreken over het plan om woningen in Haarbosch te bouwen en over de
geplande nieuwbouw op 't Stort. Voor wat betreft de verbreding van de A12 was er
contact met ProRail en de Gemeente om te komen tot een verlenging van de
dassentunnels, die onder de A12 komen te liggen, tot onder het spoor en de
binnenweg door.

FEDERATIE GROENE HEUVELRUG (FGH)

Bij de FGH stonden de nota’s Nieuwe Landgoederen en Nieuwe Bedrijventerreinen
op de agenda. Veel werk is verzet vanuit de FGH om het overleg met het
gemeentebestuur, het college en de fracties in de raad, te optimaliseren. Er werd
deelgenomen aan de klankbordgroep Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan en
werd het onderhavige plan van commentaar voorzien. Ook de Structuurvisie in zijn
laatste fase gaf veel werk. De gebundelde protesten vanuit Maarsbergen Noord tegen
de geplande woningbouw hebben succes opgeleverd; de woningbouw als zodanig is
nu van de baan. Afgewacht moet worden wat de in gang gezette ontwikkeling van een
gebiedsvisie zal inhouden. Over de in werking getreden Wet Algemene Bepaling
Omgevingsrecht (Wabo) werden het bestuur en de afgevaardigden van de FGH
uitgebreid geïnformeerd door een medewerker van de NMU.

BESTUUR
In 2010 werd afscheid genomen van de vice voorzitter van de vereniging Henk van
den Beld. Henk werd tot erelid benoemd door de Algemene Vergadering. Zijn
opvolger is Thijs Meinders. Gedurende het hele jaar is gezocht en gevraagd naar leden
die zich willen verbinden met het bestuur of met de Commissie Lezingen en
Excursies. Dat dit werk een gunstig resultaat heeft opgeleverd zal in 2011 zichtbaar
worden; al met al blijft zodoende de continuïteit in de vereninging gehandhaafd. Het
bestuur bedankt tenslotte alle leden die zich in welke vorm of functie dan ook hebben
ingezet voor de vereniging en daarmee voor het behoud van en kennis over onze
mooie woonomgeving.
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Leden
Begin van dit jaar namen wij op gepaste wijze afscheid van Henk van den Beld die
vanaf de oprichting van de CHC gedurende meer dan tien jaar op voortreffelijke wijze
de rol van voorzitter heeft vervuld. Zijn werkzaamheden zijn inmiddels overgenomen
door Thijs Meinders. De overige leden van de commissie continueerden hun
lidmaatschap.

Open Monumentendag
De belangrijkste activiteit was de organisatie en uitvoering van de Open
Monumentendagen in september. In het kader van het landelijke thema 'De smaak van
de 19e eeuw' werden een aantal objecten in wat inmiddels bekend staat als de
'Maarnse Lustwarande' opengesteld voor het publiek. Het ging hierbij om het Maarten
Maartenshuis, Huize Stameren, het voormalige NS Station Maarn / Perron 3 en Huize
't Stort. Ook was een excursie georganiseerd naar het zwerfsteneneiland in de
zandafgraving. Het weer zat gelukkig mee en het publiek kwam in grote getale af op
de objecten en de daarin georganiseerde activiteiten zoals lezingen, workshops,
exposities en rondleidingen. Met name de twee exposities van oude ansichten in
Stameren en bij Perron 3 trokken veel aandacht. Bij deze open monumentendagen
werd bovendien, in nauwe samenwerking met de mensen van Perron 3, aandacht
besteed aan het 100-jarig bestaan van het voormalige station Maarn. Het bezoek van

keizer Wilhelm II en zijn echtgenote aan dit station was in dit kader voor de meer dan
400 bezoekers een hoogtepunt.

Verdere activiteiten
Er werd ondersteuning verleend bij het schrijven van een boekje met
jeugdherinneringen uit de tweede wereldoorlog door Jaap Robberts en het verzamelen
van informatie rond een vliegtuigcrash bij de Pol in oorlogstijd. Een belangrijk project
was dit jaar de aanpak van onze omvangrijke posterverzameling waarbij alle posters
op een stevige forex-plaat zijn geplakt. Hierdoor zijn ze adequaat geconserveerd en
geschikt gemaakt voor exposities. Onder leiding van een van onze commissieleden
werd door een grote groep vrijwilligers gedurende een drietal dagdelen gewerkt aan
kleine historische landschapselementen. Bij het RHC Zuidoost Utrecht werd gestaag
doorgewerkt aan de opzet van de beeldbank Maarn-Maarsbergen. Inmiddels zijn de
foto’s geordend en opgeborgen in mappen, voorzien van een barcode, gedigitaliseerd
en is een begin gemaakt met het beschrijven. Begin volgend jaar zal de website
operationeel zijn en kan het publiek de beeldbank benaderen. Op basis van een uit het
Utrechts archief verkregen oude kaart van Maarn uit 1751 is een begin gemaakt met
verkenningen op de voormalige Maarnse Eng. De eerste resultaten zijn veelbelovend,
er is gelukkig nog heel veel intact. We zijn van plan hier mee door te gaan in het
inmiddels gestarte project 'Oude Wegen'.

Publicaties
Dit jaar werden weer een aantal artikelen geschreven voor de Modderkoning. Hierbij
ging het om aankondigingen en verslagen van activiteiten zoals de open
monumentendagen en het werken aan historische elementen in het landschap zoals
knotbomen en vlechtheggen. Daarnaast deed de CHC in een aantal artikelen verslag
van eigen onderzoekingen en verkenningen. Het ging hierbij met name om twee
artikelen over de geschiedenis van De Halm en een artikel over oude wegen op de
Maarnse Eng. Op deze wat langere en verder uitgewerkte artikelen mochten we vele
positieve reacties ontvangen en we zijn dan ook van plan hier mee door te gaan. De
pagina’s van de CHC op de website van MMN mogen zich in een nog steeds
toenemende belangstelling verheugen, dit jaar gaat het al om meer dan 3000 bezoeken
per maand. Ook komen er via de website regelmatig vragen van het publiek binnen.
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