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Het herstel van De Kolk in Maarsbergen 

om de Kamsalamander te behouden 

in T Q. B i i l e v e l d Dorpsbewoners verenigd 
' 'Maarn Maarsbergen natuurlijk' 

voerden actie voor de bescher
ming van de Kamsalamander 
(Triturus cristatus) met als resul
taat dat in het najaar van 1983 
een subsidie verleend werd door 
het Anjerfonds om het herstel van 
een salamanderkolk in Maarsber
gen te bekostigen. Het restant 
van een in vroeger jaren grote po
pulatie wordt nu door de geza
menlijke aanpak van inwoners 
van de gemeente veilig gesteld. 

De gemeente Maarn, waaronder ook het 
oude dorp Maarsbergen, strekt zich uit 
langs de spoorlijn Utrecht-Arnhem en 
de daarmee parallel lopende snelweg 
Al2. De gemeente is gelegen op een 
10.000 jaar oude, laat-glaciale dekzand-
waaier aan de voet van de noordzijde van 
de oostelijke Utrechtse Heuvelrug. 

De vroegere verspreiding 
Het gehele gebied, in feite het over
gangsgebied van de Utrechtse Heuvelrug 
naar het zuid-westelijk deel van de Gel
derse Vallei, werd vroeger geplaagd door 
slechte afwatering, hetgeen vooral merk-
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September 1982: vrijwilligers aan het werk 
in De Grote Kolk 

baar was in het winterseizoen. Deze 
werd veroorzaakt door de sterke toevoer 
van grondwater uit de hoger gelegen 
stuwwal en de podsolstructuur van de 
bodem, die het wegzakken van het water 
verhindert. Op sommige plaatsen komt 
daar nog bij, dat tot vlak onder de op
pervlakte oprijzende kcileembanken bij 
sterk vergrote grondwateraanvoer een 
opstuwend effect hebben. Zo kwamen 
omstreekt 1963 de dorpen Maarn en 
Maarsbergen vrijwel geheel onder water 
te staan, ten gevolge van overmatige re
genval . 

In het zojuist beschreven land
schapstype komen permanent vochtige 
plaatsen voor, waar soms veenvorming 
optreedt. Ook in de gemeente Maarn 
bestonden venige gedeelten. Een naam 
als de 'Venen' voor een gebied, ten 
zuiden van de snelweg, en gelegen ten 
oosten van de kom van het dorp Maarn, 
wijst hier nog op (zie bijgaand kaartje). 

Met de aanleg van het zandli-
chaam voor de A12 verdween de kern 
van dit vochtige gebied ongeveer in 
1940. Dit gedeelte, door de plaatselijke 
bevolking 'Het Soepse Gat' genoemd, 
was aan de noordzijde van de reeds ge
noemde Venen gelegen. Westelijk van 
dit Soepse Gat lag het omstreeks 1930 
gesloten, en mede onder de snelweg ver
dwenen oude kerkhof, waar een sloot 
langs liep. Deze kerkhofsloot en de 
zuidelijke Spoorsloot moeten een eldo
rado voor amfibieën zijn geweest. Ver
halen over grote hoeveelheden kikkers, 
kikkerdril en salamanders, die door kin
deren mee naar huis werden genomen, 
wijzen hierop. Kennelijk heeft ook de 
Kamsalamander zich hier thuisgevoeld. 

Over de noordelijke Spoorsloot 
gaan, voor zover bekend, zulke verhalen 
niet. Een mogelijke reden kan zijn dat 
het hoge dijklichaam vooral in voor- en 
najaar de inval van zonlicht in de sloot 
verhindert. 

Vóór de aanleg van de spoorsloot 
zal de Kamsalamander mogelijk slechts 
zijn voorgekomen in poelen en dode ar
men van de Maarnse beek. De beek zelf, 
die zijn oorsprong vindt in het Soepse 
Gat en in noordwestelijke richting 
stroomt, zal wegens deze stroming en 

het voorkomen van roofvis geen geschikt 
biotoop zijn geweest. 

Na de aanleg van het rijkswegtracé 
kwam de Kamsalamander tot in de 
eerste oorlogsjaren nog steeds voor in het 
toen nog bestaande stuk zuidelijke 
spoorsloot. Deze geïsoleerde plek, die 
bovendien in een slechte staat van on
derhoud verkeerde, was waarschijnlijk 
de laatste rest van zijn biotoop in Maarn. 
De Kamsalamander werd bijvoorbeeld 
door de jeugd gevangen op plaatsen, 
waar hij zich verschool, zoals onder ge
dumpte verfblikken. 

Het verdwijnen van het sloten-
complex zuidelijk van de spoorlijn moet 
voor de overige amfibiesoorten hebben 
geleid tot achteruitgang of zelfs verdwij
nen der populaties. Voor de Kamsala
mander bleef, binnen de gemeentegren
zen, waarschijnlijk slechts De Kolk over 
als geschikt biotoop. 

Alvorens de situatie rond De Kolk 
nader te bespreken, willen we eerst nog 
ingaan op de naam waaronder de sala
mander bekend stond bij de autochtone 
bevolking: Modderkoning. Dat verwar
ring met de Kleine Watersalamander 
uitgesloten mag worden geacht, moge in 
de eerste plaats blijken uit het feit, dat 
het tonen van een fraaie foto van een 
mannelijk exemplaar van de Kamsala
mander uit De Kolk in de regionale edi
tie van het Utrechts Nieuwsblad van 11 
mei 1983 bij verscheidene inwoners van 
Maarn reacties opriep, waaruit bleek dat 
zij het dier als 'Modderkoning' herken
den. De benaming is zeer treffend. Im
mers het dier is van boven gezien op 
modderige ondergrond nauwelijks van 
zijn omgeving te onderscheiden; ander
zijds heeft het mannetje in het voorjaar 
een 'koninklijk', imponerend voorko
men. Vooral de hoge, getande kam 
(kroon?) is opvallend. De benaming 
sluit tenslotte duidelijk aan bij de door 

A. Zuiderwijk in het voorgaande artikel 
genoemde streeknaam. Koningssala
mander. 

De Kolk 
De Kolk, door de autochtone bevolking 
ook wel 'De Gracht' genoemd, ligt aan 
de zuidrand van de bebouwde kom van 
Maarsbergen. Het is een parkachtig ter
rein waarvan flora en fauna aansluiten 
bij die van het spoorslotencomplex, dat 
zich vanuit Maarsbergen in de richting 
van Veenendaal uitstrekt. Deze sloten 
zijn verwaarloosd. Dat maakt het be
houd van De Kolk van des te meer be
lang. De Kolk is een open water, waarin 
een verlandingsproces optreedt. Hiervan 
kan men verschillende stadia waarne
men, zoals een Krabbescheervegetatie, 
voorts Lisdodden en Wilgenstruweel met 
groei van Veenmos. Aan De Kolk grenst 
een houtwal. 

Er is een rijke herpetofauna in De 
Kolk. Dit is waarschijnlijk mede te dan
ken aan het ontbreken van vis. In De 
Kolk zijn aangetroffen: Groene Kikker, 
Bruine Kikker, Kleine Watersalamander 
en Grote Watersalamander of Kamsala
mander. Van de reptielen komen of 
kwamen Levendbarende Hagedis, Ha-
zelworm en Ringslang in de onmiddellij
ke omgeving voor. De voorgeschiedenis 
van De Kolk is interessant. 

Bij de aanleg van de Rijnspoorweg 
in 1845 werd het terrein door vergraving 
en technische voorzieningen geschikt ge
maakt voor de watervoorziening der 
stoomlocomotieven. 

Reeds vanaf het begin van deze 
eeuw nam het station in Maarn deze wa-
tervoorzieningstaak over, en bleef De 
Kolk met name als blusvijver beschik
baar. Daarbij functioneerde hij tevens 
als zwemgelegcnheid, ijsbaan en, zon
der als zodanig erkend te worden, schit
terend amflbieënbiotoop. 
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De Modderkoning 

Januari 1984. De Grote Kolk 

In 1972 werd De Kolk, zeker sinds 
de verdwijning der stoomtractic al ver
waarloosd. Door de gemeente werd er 
puin in gestort dat voornamelijk af
komstig was van het oude stationsge
bouw te Maarsbergen en van een Maarn-
se pletterij. Een geëgaliseerde massa grof 
puin scheidt het water in twee delen, 
waarvan het kleine, oostelijke deel 'De 
Kleine Kolk' en het grotere, westelijke 
'De Grote Kolk' genoemd wordt. Ver
volgens gebruikten velen het resterende 
water als vuilnisvat voor tuinafval, glas 
etc. tot zelfs motoren en auto's toe. Dit 
gebeurde tot in 1982. De bevolking van 
Maarsbergen heeft meer dan eens gepro
testeerd tegen het storten van puin. Me
nigeen zag met lede ogen het verval aan. 

Omstreeks 1980 viel het verschil
lende, in de natuur geïnteresseerde in
woners op, hoeveel interessants er aan 
dierlijk en plantaardig leven op het ter
rein te beleven was. Op aanwijzingen 
van omwonenden, waaronder kinderen, 
werd bijvoorbeeld in 1981 en 1982 door 
de auteur geconstateerd, dat zowel de 
Grote als de Kleine Watersalamander in 
De Kleine Kolk voorkwam. Naar aange
nomen mag worden is het kwelwater 
vanuit de Heuvelrug er de oorzaak van, 
dat De Grote Kolk nooit geheel uit
droogde, en zodoende bleef functione
ren als biotoop voor de Kamsalamander. 

Het steeds vaker droogvallen van 
De Kleine Kolk 's zomers en het steeds 
verder dichtgroeien van De Grote Kolk 

leidde echter tot bezorgdheid over het 
voortplantingssucces van met name de 
Kamsalamander. In mindere mate gold 
zulk een bezorgdheid ook voor de Groe
ne Kikker. 

In 1982 verscheen een rapport over 
De Kolk dat geschreven was door de da
mes Breedveld en Cappetti, als werkstuk 
in het kader van hun opleiding tot 
I.V.N. gids. Hierin werd gewezen op de 
natuurlijke waarden van het gebied en 
op de wenselijkheid van herstel. Dit 
leidde tot de oprichting van de werk
groep De Kolk in Maarsbergen. 

Met toestemming van B & W van 
de gemeente Maarn werd begonnen aan 
een schoonmaakactie door vrijwilligers, 
die beide kolken onder handen namen. 
De Kleine Kolk kreeg prioriteit en werd 
zodanig uitgediept, dat er ook 
's zomers water in zou blijven staan. De 
Stichting Stichts Landschapsbeheer was 
bij een en ander behulpzaam. Dit ge
beurde in het najaar van 1982. Uiteinde
lijk betaalde de gemeente, die zich bij 
monde van B & W zeer welwillend op
stelde, de kosten voor het machinaal uit
baggeren van een deel van de kolken. 
Het behoud van enerzijds de krabbe-
scheer- en veenmosvegetatie en van an
derzijds de voortplantingsgelegenheid 
voor amfibieën was het doel van de 
werkzaamheden aan De Grote Kolk. 

Op 8 maart 1983 werd de Vereni
ging 'Maarn Maarsbergen Natuurlijk' — 

inmiddels rechtspersoon — opgericht. 
De werkgroep 'De Kolk' zette haar 
werkzaamheden sindsdien binnen het 
kader der vereniging voort. 

In het oprichtingsjaar was een der 
eerste activiteiten het opstellen van een 
concept-beheersplan, zulks op verzoek 
van de gemeente. Hiervoor was er con
tact met medewerkers van het Staatsbos
beheer en het R.I.N. Het plan bestaat 
uit een gefaseerde aanpak van het herstel 
en het onderhoud van 'De Kolk'. Zo 
wordt de gemeente verrijkt met een na
tuurwetenschappelijk interessant gebied 
dat tevens landschappelijke waarde 
heeft. De doelstelling van het be
heersplan past geheel in het kader van 
acties als 'Natuur, je Buur' en is in over
eenstemming met het subsidiebeleid 
van de provincie Utrecht, dat mede is ge
richt op het behoud van kleine land
schapselementen. De provincie is daar
om genegen de vereniging jaarlijks een 
onderhoudssubsidie te verstrekken. 

De status van natuurreservaat in 
meer strikte zin wordt voor De Kolk niet 
nagestreefd. De bevolking van Maarsber
gen zal, naar aangenomen mag worden, 
zich verantwoordelijk blijven voelen 
voor het gebied. Een in het najaar van 
1983 bij het Anjerfonds ingediende 
subsidie-aanvrage leidde tot toekenning 
van een bedrag van ƒ 10.000. Met de ge
meente Maarn zal nu een strategie ten 
aanzien van De Kolk worden opgesteld. 

Voor hen die twijfelen aan de zin 
van zulk een actie nog dit: In het voor
jaar van 1983, dus na de eerste schoon-
maakoperatie, werden zowel in De Klei
ne Kolk als in De Grote Kolk Kamsala-
manders aangetroffen, evenals Kleine 
Watersalamanders en Groene Kikkers. 
Larven van deze drie amfibiesoorten wer
den in de maanden juni en juli in flinke 
aantallen waargenomen. Voorlopig lijkt 
dus voldoening over het verloop van de 
'Actie Kolk' op zijn plaats. 

J, G. Bijleveld 
Buntplein 4 
Maarn 




