Jaarverslag 2016 Vereniging tot Behoud van Anna´s Hoeve e.o.
Bestuur:
Het bestuur van de vereniging bestaat in 2016 uit: waarnemend voorzitter Hans de Ridder,
penningmeester Egbert Leijdekker, secretaris Anneke Reijn en algemeen bestuurslid Kees van Vliet.
Het bestuur heeft ook in 2016 haar best gedaan om de natuur- en de recreatie waarde van Anna’s
Hoeve te beschermen. Er komen Nieuwsbrieven uit om leden te informeren over zaken die in Anna’s
Hoeve spelen en zodoende meer te betrekken bij de Vereniging.
Er zijn dringend nieuwe bestuursleden nodig. Twee bestuursleden zijn al meer dan 10 jaar actief. De
waarnemend voorzitter heeft op de Algemene jaarvergadering al aangegeven om in 2017 te willen
stoppen met zijn bestuursfunctie. Het bestuur heeft in 2016 menigeen gepolst voor een
bestuursfunctie, echter zonder resultaat. Ook via de Koerier is een oproep gedaan voor nieuwe
bestuursleden. Helaas heeft niemand zich hiervoor beschikbaar gesteld.

HOV/Wegverlegging weg over Anna’s Hoeve:
De gemeente/provincie heeft in januari twee inloopavonden georganiseerd. Door middel van de
getekende plattegronden en het aanwezige filmmateriaal kregen de bezoekers een indruk hoe het
gebied er straks uit zal komen te zien na de realisatie van de HOV en de verlegde weg over Anna’s
Hoeve.
Op 21 januari 2016 heeft Mr. Haakmeester namens de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve een
zienswijze voor een alternatieve route de “Tergooiboog” verstuurd naar de Provinciale Staten van
Noord Holland. De Provincie beantwoordde alle binnengekomen zienswijzen door middel van een
“Nota van beantwoording”. In deze “Nota van beantwoording” bleek dat de Provincie vasthoudt aan
de in het PIP voorgestelde route, de HOV langs de spoorlijn Amersfoort-Hilversum. Onderdeel van
het project, is ook het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve. Compensatie van de vele gekapte
bomen en overige natuur vindt grotendeels plaats ter hoogte van Crailo.
Op 3 oktober heeft de Commissie Mobiliteit & Financiën van de provincie Noord-Holland een
definitieve beslissing genomen over het traject zoals die beschreven is in het PIP. Op 12 september
heeft de VBAH nog een pleidooi gehouden op een vergadering van deze commissie in een laatste
poging de statenleden op andere gedachten te brengen en te kiezen voor een onderzoek naar de
Tergooiboog.
Indieners van zienswijzen, konden hiertegen nog een bezwaar Indienen bij de Raad van State. Het
bestuur heeft in een extra leden vergadering op 19 oktober een financieel akkoord gekregen om Mr.
Haakmeester opdracht te geven een bezwaarschrift op te stellen voor de Raad van State. Op 16
november heeft Mr. Haakmeester dit beroepsschrift ingediend. Hierin pleit zij wederom voor de
alternatieve route, de “Tergooiboog”. Een datum waarop dit beroepsschrift zal worden behandeld is
nog niet bekend.

De Koerier:
De Koerier wordt vier keer per jaar verspreid, zoveel mogelijk digitaal. Toch worden er nog van
iedere uitgave zo’n 500 Koeriers op papier gedrukt. Enkele bezorgers zijn in 2016 gestopt waarvoor
nieuwe bezorgers in de plaats zijn bijgekomen. De redactie bestond uit: Martina Evers, Elze Mulder
en Dinanda Dop.

Crossers in Anna’s Hoeve
Op maandag 15 februari 2016 hebben enkele bestuursleden van de Vereniging tot Behoud van
Anna’s Hoeve een gesprek gevoerd met wethouder de heer F Voorink, wethouder mw N van
Vroonhoven en mw I Tibosch. Gesproken is toen over o.a. de crossers in Anna’s Hoeve. Deze “wilde”
crossers veroorzaken overlast (vernieling bestaande paden, creëren nieuwe paden) en houden geen
rekening met wandelaars. GNR heeft in het verleden laten weten dat, hoewel mountainbiken niet is
toegestaan, er geen actief beleid is in het tegengaan van mountainbiken. De vereniging zou graag
zien dat er actief tegen deze “wilde” crossers wordt opgetreden. Mw Van Vroonhoven heeft
toegezegd, dit onderwerp met de GNR te zullen bespreken.

Wandelingen in Anna’s Hoeve
Op zondag 5 juni organiseerde de VBAH een ontdekkingstocht naar een nieuw stuk recreatie- en
wandelgebied op Anna’s Hoeve “de Molshoop”. Dit natuurgebied ligt achter de A27 waar voorheen
de camping De Molshoop lag, nu een bijna vergeten terrein. Echt een hele andere wereld als je aan
de andere kant van de A27 komt. Verrassend.
In het kader van de Nacht van de Nacht organiseerde de VBAH op 29 oktober 2016 een
avondwandeling door Anna’s Hoeve. Er waren ongeveer 35 belangstellenden die in twee begidste
groepen het donkere bos ingingen, elk een andere route. Het spannende van een avondwandeling is
dat je in het donker andere dingen ziet dan bij daglicht. Na afloop van de wandeling stond er een
buffet met koffie, thee, chocomel en ontbijtkoek klaar. Het was een zeer geslaagde wandeling.

Bosploeg (door Gerard Peet)
De bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve hebben een nieuw
jaarrecord kunnen vestigen. In het vorige recordjaar 2006 werd 523 uur gewerkt. In 2016 steeg dit
tot 549 uur, ruim 13% meer. Er werd op 49 woensdagmiddagen door 4 á 5 vrijwilliger twee uur
gewerkt.
Voor speciale klusjes ("kabouterwerk") werd er ook nog op 18 andere ochtenden of middagen
gewerkt, meestal door 1, 2 of 3 vrijwilligers.
In december 2016 bestond de Bosploeg 22 jaar. Kees van Vliet is sinds begin 2015 de coördinator van
de Bosploeg. Gerard Peet is alleen nog actief bij het extra "kabouterwerk" en houdt de administratie
voor het GNR bij. De vaste kern van de Bosploeg telt nu 7 woensdagmiddagvrijwilligers.
Traditioneel werkt de bosploeg op woensdag aan het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers uit
bos en heide, het weghalen van alle andere opslag die opschiet in de heidevelden, en het wegzagen
en afvoeren van omgewaaide bomen die wandelpaden versperren.

Overal waar gewerkt wordt, wordt ook meteen het daar aangetroffen zwerfvuil weggehaald. Langs
de Speelweidevijver is gewerkt aan het behoud van het uitzicht op de vijver door oeverbegroeiing te
kortwieken of te verwijderen. Verder is de oosthelling van het nieuwe fietspad vrijgezet om het
uitzicht over het Laarder Wasmeer te behouden.
Het extra "kabouterwerk" besloeg verder o.m het knotten van knotwilgen langs de Speelweidevijver
en het aanplanten van nieuwe knotwilgen, het onderhoud van de wandelroute (pad en paaltjes
vrijzetten), het vervangen of goedzetten van stukgereden of verkeerd staande wandelroutepaaltjes,
het uitgraven van de te ondiepe watergang onder de vlonder over de Slenk op de Speelweide, en het
uitroeien van Japanse Duizendknoop uit de groenstrook in het parkeerterrein.
Aan die laatste klus werd weer op 9 dagen gewerkt (van april t/m oktober), in totaal was dat bijna 7
uur werk. In totaal werden op ca.2000 plekken in de groenstrook jonge Duizendknoopjes
weggehaald. (In 2015 waren dat er 4000, in 2014: 7700, er is dus duidelijk vooruitgang te zien!)
Waren we tot voor kort een ietwat "vreemde eend in de bijt" tussen de andere vrijwilligersploegen
die door het Goois Natuurreservaat zelf zijn "opgericht", wij maken nu volledig deel uit van dit
groeiende gezelschap. Kees van Vliet neemt dan ook deel aan het coördinatorenoverleg. Er is in het
veld ook regelmatig plezierig contact en overleg met verscheidene boswachters van GNR.
Zin om eens vrijblijvend te komen meehelpen? De bosploeg kan altijd vers bloed gebruiken. Bel Kees
van Vliet (035) 6833007 of kom eens kijken. We verzamelen woensdagmiddag om half twee bij de
garage aan de Liebergerweg tussen de Röntgenstraat en de Anthony Fokkerweg. Materiaal is
aanwezig, en wat er gedaan moet worden, wordt ter plaatse uitgelegd en voorgedaan. Trek kleren
aan die mogen slijten en die vuil mogen worden !

