Jaarverslag van de Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk 2011
DE WERKGROEPEN
Kinderactiviteiten




Het kikkers- en paddenproject op 7 april in de bibliotheek o.l.v. Jeltje
Bijleveld
Picknick op de Koeheuvels tussen de schapen op 28 september
Het eerste deel van het Zintuigenavontuur op 7 oktober: Luister naar wat je
hoort in het bos

Voor al deze activiteiten was ruime belangstelling. Het zintuigenavontuur krijgt zijn
vervolg in 2012 en ook vindt er dan weer een activiteit in de bibliotheek plaats.
Deelname aan Natuurwijs: kinderen van groep 6 ervaren hun verbondenheid met de
natuur. Dit programma is in 2011 gestart, Coosje Bakker is vanuit MMN een van de
begeleiders. Al met al is het Coosje Bakker als nieuwkomer vrij snel gelukt om met
deze uitgekiende en weloverwogen activiteiten veel kinderen op enigerlei wijze in
contact te brengen met de natuur.
Werken in het landschap. Maar al te graag gaat een groep van ongeveer twintig
mannen en vrouwen op zaterdagochtend aan het werk met het knotten van elzen en
wilgen onder leiding van Cees van Lambalgen. Dit jaar op 12 november en 17
december aan de Griftdijk in Maarsbergen.
Lezingen en Excursies









Wintergasten kijken, in samenwerking met Maarn Wijzer op 15 januari langs
de Lek is niet doorgegaan wegens de hoge waterstand van de rivier.
Geomorfologie, de heer Visscher van het Landschapskundig museum in
Dordrecht was bereid onze leden rond te leiden in de bossen van Maarn Zuid
en er bijzondere landschapselementen te tonen en toe te lichten. Een zeer
boeiende excursie op 17 april.
Dauwtrappen op 2 juni. Georganiseerd door Michiel Keizer. En Richard
Zweekhorst leidde ons in alle vroegte rond over Quatre Bras en een deel van
De Treek-Henschoten. Dauwtrappen is een vast onderdeel van het
excursieprogramma.
Lezing door Herman Wijffels op 20 april over Duurzaamheid, georganiseerd
door Geert Kappe bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter. Voor deze
lezing bestond een overweldigende belangstelling. De aanwezigen werden
voor de keuze gesteld: zie je duurzaamheid als een probleem of als een
uitdaging.
Extra: deelname aan de Midwinterfair in De Twee Marken op 15 januari, waar
Erdi Burema een klaslokaal had veranderd in een groene MMN ruimte en
bezoekers hun tanden konden stukbijten op een vogelquiz en een raadspelletje.
Vogels konden later buiten hun tanden stukbijten op de aangeregen
pindasnoeren.

Zwerfvuil. Werd tweemaal verzameld en wel op 12 maart en 15 oktober onder leiding
van Bertjan Sneller, Nel ter Kuile en Jan Egbers. De bermen lagen er na afloop weer
fris en fruitig bij en de rapers keerden na twee uur voldaan huiswaarts.
WAAROVER MET DE GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG GESPROKEN
IS












Bij de officiële afronding van de werkzaamheden groot bosonderhoud
Koeheuvels en Droststeeg op 28 mei waren vertegenwoordigers van MMN
aanwezig. N.B. Het is dankzij de alertheid van ons lid Kors Pater en anderen
dat veel jonge aanplant niet verdroogd is; maar in plaats dat de gemeente zich
verontschuldigt voor haar eigen onachtzaamheid noemt zij het een goed
voorbeeld van hun nieuwe beleid waarin burgers voortaan zelf voor hun
omgeving zullen moeten zorgen.
'Bagger' was de benaming van Richard Zweekhorst voor de wijze waarop de
gemeente de communicatie verzorgde over de voorgenomen
baggerwerkzaamheden aan de vijvers en waterlopen in De Driesprong.
Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgevoerd, maar uiteindelijk zonder
inspraak van MMN, terwijl die ons wel was toegezegd.
Op 29 juli diende het bestuur van MMN weloverwogen bezwaarschriften in
tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een aantal
gemeentebomen op diverse locaties in Maarn en Maarsbergen. In de daarop
volgende zitting van de bezwaarschriftencommissie werd onze woordvoerder
Richard Zweekhorst moreel en zwijgend gesteund door de aanwezigheid van
tientallen 'supporters'. De bezwaarcommissie heeft vervolgens de gemeente
geadviseerd de betreffende vergunningen te vernietigen en de procedure
opnieuw uit te voeren. Dit advies is door de gemeente overgenomen.
Het 130 pagina’s tellende rapport Groenstructuurvisie, opgesteld door de
gemeente en door haar foutief gekoppeld aan bureau Pouderoyen, is door ons
van een zienswijze voorzien waarin hij constateerde dat er zeer onzorgvuldig
onderzoek heeft plaatsgevonden en dat er foutieve benamingen zijn gebruikt.
Helaas was dit rapport al min of meer het Groenberaad gepasseerd. Toch heeft
de Gemeente besloten dit rapport alsnog in de ijskast te zetten.
Dorpsgericht werken behelst een manier van bezuinigen en het geven van
ruimte voor initiatieven van burgers om hun eigen leefomgeving te verfraaien.
Door MMN van een aantal kanttekeningen voorzien, ook naar de gemeente
toe. Maar gemeente en MMN hebben elkaar nodig omdat bij dorpsgericht
werken er veel raakvlakken zijn met het groenbeleid.
Maarsbergen Noord: Het bestuur MMN neemt met twee afgevaardigden
(Richard Zweekhorst en Han Overkamp) deel aan de door gemeente
geïnitieerde overleggroep Gebiedsvisie Maarsbergen Noord. In twee
bijeenkomsten in 2011 kwamen daarin vooral de kaders ter sprake waarin een
gebiedsvisie ontwikkeld moet worden. Begin 2012 kwam de uitbreiding van
het bedrijventerrein concreet aan de orde en heeft het politieke spel een
aanvang genomen.

OVERIGE DOSSIERS
Spoortunnel Maarsbergen - Voor MMN is het belangrijk dat de oude eiken langs de
Grote Bloemheuvel behouden blijven en dat de tijdelijke omleidingsroute de Kolken

niet verstoor wordt. In beide zaken zijn in goed overleg met Prorail grote positieve
vorderingen gemaakt. Richard Zweekhorst wordt hierin ondersteund door Annemiek
Tubbing.
A12 - Aan de overleggroep 'Omgevingspanel' waarin Rijkswaterstaat en de Poort van
Bunnik participeren neemt Geert Kappe namens MMN deel. Het Beplantingsplan, de
herplant van duizenden bomen als compensatie voor de rigoureuze kap, is het
belangrijkste agendapunt met betrekking tot MMN.
VAN HET BESTUUR
Na het afscheid van Geert Kappe en Erdi Burema zijn Richard Zweekhorst, Coosje
Bakker en Michiel Keizer voortvarend aan het werk gegaan. Hetgeen mag blijken uit
het bovenstaande. Via De Kaap hebben zij inmiddels regelmatig gecommuniceerd
over brandende kwesties, aantrekkelijke excursies en het verloop van bepaalde zaken.
Om leden in de gelegenheid te stellen hun mening te geven over het tot dusver
gevoerde beleid organiseerde MMN op 15 december een avond over de Spoortunnel
en de Groenstructuurvisie. De Modderkoning heeft een facelift ondergaan, waar
vooral Gijs van Roekel en Han Overkamp de hand in hadden. Voor de kwaliteit van
het taalgebruik stond Agaath Pescher in.
Voor ledenwerving waren de nieuwe bestuursleden actief in de zomer op campings
rondom onze dorpen én op de 100% Buitendag in het Arboretum in Doorn op zondag
28 augustus.
Federatie Groene Heuvelrug. Thijs Meinders is bestuurslid van de FGH met de
portefeuille Erfgoed. Met het vertrek van Geert Kappe is er plaats voor een
vertegenwoordiger van MMN in de ledenvergadering van de FGH.
Over een mogelijke samenvoeging van VBMM en MMN is gestemd in de algemene
ledenvergadering 2011 aan de hand van een intentieverklaring die bij de
vergaderstukken was gevoegd. De aanwezigen stemden vóór. Eind 2011 zijn
afgevaardigden van beide verenigingen voor de eerste keer bij elkaar geweest. Vanuit
MMN zijn dat Richard Zweekhorst, Thijs Meinders en Michiel Keizer. De gesprekken
worden voortgezet in 2012.

Jaarverslag van de Cultuurhistorische Commissie 2011
Open Monumentendag. De belangrijkste activiteit van de CHC was de organisatie
en uitvoering van de Open Monumentendag in september. In het kader van het
landelijke thema 'Nieuw Gebruik- Oud Gebouw' werden enkele objecten in Maarn en
Maarsbergen opengesteld voor het publiek. Het ging hierbij om Landgoed Anderstein,
de Kleine Bloemheuvel en de Dorpskerk te Maarsbergen en de Theresiakerk te
Maarn. Op de vrijdag vóór de Open Monumentendag was er een speciale
kinderactiviteit waarvoor een lesbrief werd gemaakt. Verder waren er rondleidingen
en exposities van posters en oude ansichten. In vergelijking met vorig jaar was de
opzet bescheiden te noemen, maar we kunnen niettemin terugzien op een geslaagd
evenement met flink wat bezoekers.

Monument op De Pol. Met betrekking tot de vliegtuigcrash bij de Pol in de tweede
wereldoorlog namen we het initiatief tot het plaatsen van een sober monument, een
zwerfsteen met inscriptie, ter nagedachtenis aan deze ingrijpende gebeurtenis waarbij
de bemanning van een Lancaster bommenwerper omkwam. In samenwerking met
omwonenden, gemeentebestuur en andere betrokkenen kregen de plannen vorm en we
hopen dat het monument begin 2012 onthuld kan worden. Maar voor het zover is
moet er nog veel werk verzet worden.
Knotten. Onder leiding van een van onze commissieleden werden door een grote
groep vrijwilligers gedurende een viertal dagdelen wilgen en elzen geknot om zo het
aanzicht van de oeroude weidelandschappen van Maarn en Maarsbergen te behouden
en te verbeteren.
Beeldbank. In samenwerking het RHC Zuidoost Utrecht werd gestaag doorgewerkt
aan de opzet van de beeldbank Maarn-Maarsbergen. De website is inmiddels
operationeel en de beeldbank is geheel beschreven, gedigitaliseerd. Hij wordt nu
getest. We hopen in het voorjaar 2012 de beeldbank officieel in gebruik te stellen
zodat het publiek er naar hartenlust in kan gaan zoeken.
Collectie De Stigter. Het persoonlijk archief van oudburgemeester de Stigter van
Maarn bij het RHC Zuidoost Utrecht is geheel geïnventariseerd en beschreven. Het
geeft een interessante inkijk in leven en werken van een burgemeester van de
voormalige gemeente Maarn.
Oude wegen. Op basis van een oude kaart van Maarn uit 1751 zijn de verkenningen
op de voormalige Maarnse Eng voortgezet en is onder meer een groot deel van het
tracé van de oude weg van Wijk bij Duurstede naar Amersfoort teruggevonden. We
zijn bezig met de opzet van een lezing en een excursie over dit onderwerp. We hopen
deze in het najaar van 2012 te organiseren.
Winkeliers. Er werd ook dit jaar gewerkt aan een studie over de winkeliers van
Maarn en Maarsbergen. Met name het opsporen en verkrijgen van oud fotomateriaal
is een hele klus.
Bescherming van ons erfgoed. De voorzitter en secretaris van de CHC hebben ook
zitting in het bestuur van de moedervereniging MMN. Zij hebben daar in het
verslagjaar duchtig meegediscussieerd over de grote infrastructurele werken die in
onze omgeving in de planning staan en aan de gang zijn. En natuurlijk ook over
allerlei gemeentelijke nota’s die in het verslagjaar op ons af kwamen. Bij dit soort
projecten, plannen en nota’s is regelmatig ons erfgoed direct in het geding. En dan
gaat het niet alleen om monumenten zoals de Grote Bloemheuvel, maar ook om de
oeroude ontginningen waar we in Maarn en Maarsbergen prachtige voorbeelden van
hebben.
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. Daarnaast deed de CHC in enkele artikelen verslag van eigen
onderzoeking en verkenningen. De pagina's van de CHC op de website van MMN

werden ook dit jaar frequent bezocht. Ook komen er via de website regelmatig vragen
van het publiek binnen.

