JAARVERSLAG van 1 januari 1984 t/m 31 december 1984.
1. Algemeen
Het bestuur van de vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk vergaderde in het
kalenderjaar 1984 zes maal.
Het aantal leden, dat in mei 1984 120 bedroeg, groeide per ultimo december tot 136
leden.
In dit jaarverslag worden de activiteiten van MMN over 1984 vermeld.

2. De Kolk, Maarsbergen
Het gebied, "De Kolk" te Maarsbergen, had reeds volle aandacht van de werkgroep de
Kolk. Vanuit deze werkgroep- werd de Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk
ontwikkeld.
Tijdens de activiteiten in de voorgaande jaren werd reeds duidelijk, dat pas op basis
van een - deskundig samengesteld - beheersplan op verantwoorde wijze aan het
natuurbeheer van De Kolk kon worden gewerkt.
In het verslagjaar kwam dit beheersplan gereed. Het werd gemaakt met medewerking
van Staatsbosbeheer en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer.
Dit plan werd daarna aan B en W van de gemeente Maarn aangeboden.
Het plan, om het in 1972 in De Kolk gestorte puin te laten verwijderen, kon in grote
mate worden gerealiseerd. Financieel werd dit mogelijk gemaakt door de Gemeente
Maarn en door het Provinciaal Anjerfonds.
De totale kosten voor het gehele project zouden, op basis van scherp berekende
offertes, f 50.000,- bedragen.
In de vergadering van 14 mei 1984 stemde de Gemeenteraad, met 6 stemmen voor en
4 tegen, in een subsidie van f 30.000,- voor het gedeeltelijk verwijderen van het puin.
Het Provinciaal Anjerfonds stelde f 5000,- ter beschikking voor het ophogen en
afwerken van de oevers.
Binnen enkele weken na het Raadsbesluit klaarde de firma G. J. van Schoonhoven te
Veenendaal het karwei. De werkgroep De Kolk had reeds voorbereidend werk
gedaan, onder meer door het opruimen van wilgenopslag, dat het werk ongetwijfeld
zou hebben belemmerd.
In het nieuwe gebied kon de natuur haar gang gaan. Langs de oevers groeiden al gauw
grote hoeveelheden melde; andere eenjarige gewassen kwamen daar al snel tussen en
langs de oevers werden na korte tijd waterminnende planten, zoals gele lis
aangetroffen.
In het water verschenen al gauw waterkevers, terwijl de kikkers eveneens hun ruimte
opeisten. Ongetwijfeld zullen de gewone en de kamsalamanders ook hun plaats weten
te vinden, waardoor vooral voor de laatstgenoemde - een bedreigde diersoort - nieuwe
levenskansen zijn geschapen.
Op 18,19 en 20 september was een groepje jeugdige werklozen, onder leiding van het
Stichts Landschapsbeheer, actief. Overtollige opslag werd opgeruimd en de veldjes
rond de, nieuw uitgegraven, Kolk werden gemaaid. Het gewas werd afgevoerd

teneinde de desbetreffende bodem te verarmen, tengunste van een nieuwe
plantenvegetatie.
In het najaar hebben twee leden van de werkgroep De Kolk de cursus "Herken met de
motorzaag" gevolgd. Deze cursus was georganiseerd door het Stichts
Landschapsbeheer en stond in het teken van "veilig werken", "vaardigheid" en "het
goede onderhoud van de zaag".

3. Het bewaken van het milieu van de gemeente Maarn
De vereniging MMNN heeft gereageerd op de plannen m.b.t. het woonwagenerf
Schapendrift te Maarn.
Schriftelijk werd B en W van Maarn geattendeerd op het ontbreken van voldoende
kinderspeelplaatsen op de camping "Laag Kanje". Hierdoor ontstaat aantasting van het
natuurgebied "De Koeheuvels", waar veel kinderen hun vertier zoeken door onder
meer hutten te bouwen en te graven.
Er werd bij Gedeputeerde Staten van Utrecht om informatie gevraagd over de
resultaten van de op verschillende tijden gedane onderzoeken op en om de
vuilstortplaats Maarsbergen. Het betreft hier de afstromingssnelheid en -richting van
het water aan de noord-en zuidkant van dit deel van de Utrechtse Heuvelrug.
Op het voorontwerp Streekplan werd, met name waar het onze gemeente betreft,
reactie gegeven.
Bij Gedeputeerde Staten van Utrecht werd bezwaar aangetekend tegen het
ontwikkelen van een strandbad aan het "Maarnse Gat" (zandafgraving) te Maarn.

4. Lezingen
9 februari:

De heer A. Braaksma, medewerker van Staatsbosbeheer, gaf een een
lezing over vleermuizen.
Er waren ±30 belangstellenden.

15 maart

Drs. F.W.M. Vera gaf een inleiding over de Oostvaarderplassen.
± 40 Belangstellenden volgden zijn betoog.

18 april

Mej. drs. A. Zuiderwijk gaf inzicht in de resultaten van een landelijk
onderzoek naar het vóórkomen van de bedreigde kamsalamander.
± 35 Geïnteresseerden gingen met de inleidster naar De Kolk om
salamandereieren te ontdekken.

18 oktober

Dr. D. Thalen van het Rijksinstituut voor Natuuronderzoek ging uitvoerig
in op het verschijnsel zure regen.
± 25 Belangstellenden waren aanwezig.

13 november: De heer W. de Lange, IVN-docent, behandelde "Vogeltrek" en toonde
onder meer een film.
plusmn; 40 Vogelliefhebbers volgden hem.

13 december: De heer G. de Graaff, auteur van diverse boeken, ontsluierde
natuurgeheimen van de Veluwe en van de Gelderse Vallei.
Hij nam ± 40 belangstellenden op zijn verkenningen mee.

5. Verkenningen in de natuur
12 mei

Er werd een excursie gemaakt naar Zwolle's groen, onder leiding de van
de heer G. Mostert, hoofd van de plantsoenendienst van gemeente
Zwolle.

31 mei

Om 6 uur' s morgens op deze hemelvaartsdag begon het dauwtrappen bij
Kasteel Maarsbergen. Doel was een verkenning van het Leersumse Veld,
waarvoor speciale toestemming was verkregen.
De heer B. la Porte, die de begeleiding verzorgde, vertelde de
belangstellenden over de wordingsgeschiedenis van diverse bospercelen.

23 september: Er werd een wandeling georganiseerd in het Kromme Rijngebied bij
kasteel Beverweerd te Werkhoven.
Het specifieke rivierenlandschap werd ontdekt.

6. Kinderactiviteiten
Voor kinderen van 8-12 jaar werd door Marja Kossen een programma "Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet" ontworpen. Dit nam 4 woensdagmiddagen in beslag. Het onderwerp
was: "Het bos". Het programma bestond uit korte inleidingen, het zoeken naar
materiaal en het observeren van planten en dieren in het bos aan de Ted Visserweg.
Het werken met natuurmateriaal, bomen meten en het zoeken naar dierensporen,
waarvan gipsafdrukken werden gemaakt, stimuleerde het actief bezig zijn in de
natuur.
Voor het "binnenshuis"-gedeelte kon gebruik worden gemaakt van de vernieuwde
Jeugdsoos van het Dorpshuis.

7. Meedoen aan algemene activiteiten
Om wat meer bekendheid te krijgen bij de bevolking van de gemeente Maarn en om
leden te winnen, werd meegedaan aan:




De Bevrijdingsmarkt op 5 mei op het Trompplein in Maarn. Er was een
voorlichtingsstand ingericht. Kinderen konden een aantal wilde planten van
een naam voorzien.
Tijdens de open avond van Maarn Wijzer was een voorlichtingsstand
ingericht. Evenals op de markt konden hier enige nieuwe leden worden
ingeschreven.

8. Het verzorgen van publicaties
Door een van de leden werd een - wetenschappelijk verantwoord - artikel geschreven
over de kamsalamander. Het werd gepubliceerd in het meinummer van het tijdschrift
"De levende natuur".

Lezingen en activiteiten werden regelmatig in de plaatselijke pers aangekondigd. Na
de zomervakantie werden deze artikeltjes niet meer in De Woudenberger geplaatst.

9. Subsidies in 1984
Zonder subsidies zou de vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk weinig
daadwerkelijk aan milieubeheer en -bescherming kunnen doen.
De volgende subsidies werden vertrekt, respectievelijk toegezegd:






f 30.000,- Van de Gemeente Maarn voor het gedeeltelijk uitgraven van De
Kolk.
f 10.000,- Toegezegd door het Anjerfonds, waarvan f 5000,- verstrekt werd
voor het afwerken van de oevers van het uitgegraven deel van De Kolk.
f 2.500,- Toegezegd door Natuur je Buur ten behoeve van het aanschaffen van
gereedschap en
f 250,- voor het maken van een verslag over de werkzaamheden in De Kolk.
f 250,- Van Gedeputeerde Staten van Utrecht ter dekking van de kosten voor
de aanschaf van materialen ten behoeve van natuurbeheer.

10. Slot
Het bestuur van MMN is erkentelijk voor de financiële steun ten behoeve van de in
1984 uitgevoerde activiteiten. Ook maakt het van diverse instanties, respectievelijk
deskundigen, gebruik de nodige adviezen en steun voor die werkzaanmeden te
ontvangen.
Deze ondersteuning zal ook in de toekomst nodig zijn. De natuur in onze gemeente,
deel van De Stichtse Lustwarande, wordt voortdurend bedreigd.
Verkeer, ongebreideld toerisme, bodemvervuiling, het zijn enige van de vele aspecten,
die voortdurend aandacht vragen.
Daarbij groeit het besef, dat wij mensen, als deel van die natuur, daarvan in wezen
afhankelijk zijn.
Het bestuur spreekt de hoop uit, dat het van de plaatselijke bevolking actieve
medewerking krijgt om de doelstellingen van de vereniging, in aller belang, te kunnen
blijven nastreven.
Wie niet in staat is aan een werkgroep deel te nemen, kan door het lidmaatschap een
steentje bijdragen.
Het bestuur beveelt dit jaarverslag 1984 in uw belangstelling aan.
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