
Beknopt jaarverslag van de vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk 

van 12 april 1983 tot 2 mei 1984.  

Het bestuur vergaderde dit jaar 7 maal. 

Het leden aantal is opgelopen tot 120 leden, niet meegerekend gezinsleden.  

Aktiviteiten: 

Groene kursus in samenwerking met Maarn Wijzer, 1 avonden plus 2 wandelingen.  

12 april: Lezing over energievoorziening in Nederland door dr. J. Lubach te Maarn.  

12 mei: Dauwtrappen op Hemelvaartsdag met 60 deelnemers.  

5 sept.: Stand op de Open Avond van Maarn Wijzer. 

19 sept.: Lezing roofvogels door dhr. A. Bruyn uit Woudenberg, 35 pers.  

11 okt.: Lezing Groen kan anders door dhr. G. Mostert - hoofd van de 

plantsoenendienst in Zwolle - 40 belangstellenden.  

Voor de 4e en 5e klassen van de scholen heeft Willemijn Cappetti een lezing 

gehouden over zelf composteren.  

14 nov.: Het bos op de Utrechtse Heuvelrug, lezing met dia's door ing. L. A. S. v. 

Klingen - beheersmedewerker van het Utrechts Landschap.  

Aan de winterwandeling op 5 nov. namen maar 5 belangstellenden deel.  

9 febr.: Lezing over vleermuizen door dhr. A.Braaksma - medewerker van het 

Staatsbosbeheer. ± 30 bel.  

15 maart: Lezing over de Oostvaarderplassen door drs. F.W.M. Vera. Met prachtige 

dia's, ± 40 belangstellenden.  

18 april: Lezing over de kamsalamander door mej. drs. A. Zuiderwijk. 30-35 vl.  

Werken in de "Kolk". 

In de maanden september en oktober is er diverse malen door vrijwilligers in de 

"Kolk" gewerkt. Verschillende bomen zijn gerooid, afvaldammen uitgebaggerd, de 

noordkant van de grote Kolk is uitgegraven en er is veel gesnoeid. Dit in 

samenwerking met 't Stichts Landschapsbeheer.  

Het bestuur heeft,behalve de aktiviteiten voor de leden, veel energie gestoken in het 

maken van een beheersplan voor de "Kolk". 

Verder heeft zij zich ingespannen voor het aanvragen van diverse subdidies, eveneens 

voor de "Kolk", tot nu toe met positief resultaat. 

Zoals:  



1. Jaarlijks f 250,- t.b.v. het onderhoud van de "Kolk" ter bescikking gesteld door 

de provincie in het kader van de bescherming van kleine landschapselementen.  

2. f 10.000,- subsidiegarantie van het Anjerfonds, een prov. Afdeling van het 

Prins Bernhardfonds, voor de afwerking en inrichting van de 3de 

"Salamander-Kolk", onder voorwaarde, dat het gemeentebestuur bereid is het 

verwijderen van het puin te bekostigen.  

3. f 2750,- van het Ministerie van Landbouw en Visserij in het kader van de 

landelijke aktie "Natuur je buur", een initiatief ter bevordering van de 

betrokkenheid van bewoners bij de natuur in hun naaste omgeving, mits het 

Rijks Instituut van Natuurbeheer ons begeleidt.  

4. Het Wereld Natuur Fonds heeft een subsidiepot voor aktiviteiten, die de 

bescherming van Nederlandse natuur ten doel heeft. Ook voor deze subsidie 

mogelijkheid hopen wij in aanmerking te komen.  

We hebben brieven uitdoen gaan naar: 

 Staatsbosbeheer i.v.m. het beheersplan.  

 De gemeente  

o bestemmingsplan Woonwagenkamp Schapendrift.  

o uitbreiding Laag Kanje  

o boomplantdag  

o subsidieaanvraag  

 Stichtse milieufederatie, het overkoepelend orgaan, i.v.m. de voorbereiding 

van het Streekplan.  

 Een artikel van Jan Bijleveld in het blad "de levende natuur" over de 

kamsalamander voor het mei nummer 1984.  

© Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk 1984 


