Jaarverslag 2017 Vereniging tot Behoud van Anna´s Hoeve e.o.
Bestuur:
Het bestuur van de vereniging bestaat in 2017 uit: waarnemend voorzitter Hans de Ridder, penningmeester
Egbert Leijdekker, secretaris Anneke Reijn en algemeen bestuurslid Kees van Vliet. Het bestuur heeft ook in
2017 haar best gedaan om de natuur- en de recreatie waarde van Anna’s Hoeve te beschermen. In afwachting
van de komende ontwikkeling met name de HOV/Wegverlegging, besluit het bestuur in 2017 zich actief te
blijven inzetten op twee aandachtspunten:
•
•

Contact met advocaat en proces bij de Raad van State
Het inbrengen van de geformuleerde speerpunten bij het overleg met de wethouder, in het belang
van de herinrichting van AH

Het zoeken naar nieuwe bestuursleden heeft zich in 2017 voortgezet. 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, ook de penningmeester
heeft aangegeven om eind 2017 te zullen stoppen met zijn bestuursfunctie. Op de Algemene Jaarvergadering
van 2016 heeft het bestuur aangegeven dat wanneer er zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden, in
combinatie met het feit dat ook de statutaire doelstellingen (behoud van het gebied) steeds minder kunnen
worden gevolgd, de vereniging zal worden opgeheven. Er is toen veel gelobbyd en verschillende mensen
gepolst om zitting te nemen in het bestuur, met als resultaat dat er twee nieuwe bestuursleden bereid zijn de
taken over te nemen.

HOV/Wegverlegging weg over Anna’s Hoeve:
In 2017 ging de meeste aandacht uit naar de rechtszaak bij de Raad van State op 11 september 2017. Onze
insteek was vooral de provincie Noord Holland te dwingen om het alternatieve tracé Tergooiboog verder te
onderzoeken naar haalbaarheid.
1.

Overleg projectbureau HOV in ’t Gooi

Op 3 mei 2017 heeft een ontmoeting plaats gevonden tussen het bestuur van de VBAH met
omgevingsmanager, omgevingsadviseur en projectmedewerker van het projectbureau HOV in ’t Gooi.
Gesproken is o.a. over het tracé verlegde weg over Anna’s Hoeve, de plannen met de huidige weg over Anna’s
Hoeve en de kapvergunning.
2.

Gesprek met wethouder Voorink inzake herinrichting Anna’s Hoeve

Begin juli 2017 heeft het bestuur van de VBAH een gesprek gevoerd met wethouder Voorink over haar wensen
betreffende de herinrichting van het natuurgebied, mochten we de zaak bij de Raad van State verliezen.
•
•
•

De wandeling om de Bergvijver moet mogelijk blijven. Niet via een plankier door het water, maar over
land.
Mountainbikers moeten worden geweerd. Het gebied is bestemd voor rustige recreatie en natuur.
Mountainbikers verstoren de natuur en hinderen rustig wandelen.
Geen hekken in Anna’s Hoeve

Onze suggestie naar de wethouder toe is: Eerst drie jaar proberen of de natuur met de huidige recreatie
(zonder allerlei voor de recreatie beperkende maatregelen) gebruik kan maken van de te bouwen natuurbrug
zonder natuurschade.
3.

Bezwaarschrift RVO

Voor de uitvoering van het HOV project Hilversum, waaronder de aanleg van HOV busbaan en een nieuwe
Verlegde weg over Anna’s Hoeve moet er een paar duizend bomen gekapt worden. De provincie NoordHolland heeft hiertoe een ontheffing gevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO
heeft de ontheffing verleend.
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is het met die ontheffing niet eens en hebben daarom bij de RVO
een zienswijze ingediend op 18-4-2017. Inmiddels heeft de vereniging ook een aanvulling op die zienswijze
opgesteld en opgestuurd naar de RVO. Naar aanleiding hiervan vond er op 22 augustus 2017 een kennismaking
en hoorzitting bij de RVO plaats. Namens de vereniging zijn Kees van Vliet en Jelle Harder naar deze hoorzitting
geweest.
Op ons bezwaarschrift op FFW ontheffing HOV in het Gooi heeft de vereniging eind augustus 2017 het
ecologisch advies van Team Vergunningen Natuur ontvangen. Zeer belangrijk in dit advies vermeld staat: De
Tergooiboog zou aanleiding kunnen zijn om het besluit tot ontheffing te heroverwegen. Dit moet in ecologisch
opzicht nader inzichtelijk worden gemaakt. Dit advies heeft de advocaat Janike Haakmeester door gestuurd
naar de Raad van State
4.

Bezwaarschrift kap bomen Hilversum-Oost

Op 10 augustus 2017 heeft de vereniging een bezwaarschrift bij de gemeente Hilversum ingediend tegen het
verlenen van de omgevingsvergunning voor het vellen van 380 bomen in Hilversum Oost voor de aanleg van de
HOV-busbaan en het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve. Op 9 november 2017 heeft er een hoorzitting
plaats gevonden waarbij Hans de Ridder en Jelle Harder namens de VBAH in de gelegenheid zijn gesteld om de
bezwaren mondeling toe te lichten. Tijdens deze hoorzitting pleit Hans de Ridder ervoor dat de te herplanten
bomen in Anna’s Hoeve herplant gaan worden. Klein succesje is dat er meer compensatiegeld in het
herplantfonds wordt gestort.
5.

Uitspraak Raad van State

Ondanks alle bezwaren en zienswijzen ter bescherming en behoud van de natuur in Anna’s Hoeve en op het
landgoed Monnikenberg heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 25 oktober 2017
verklaart dat ons beroep ongegrond is. Hiermee is de aanleg van de HOV en de wegomlegging definitief
geworden.

De Koerier:
De Koerier wordt in 2017 drie keer per jaar verspreid, zoveel mogelijk digitaal. Toch worden er nog van iedere
uitgave zo’n 400 Koeriers op papier gedrukt. Het aantal bezorgers zijn in 2017 nagenoeg gelijk gebleven. De
redactie bestond uit: Elze Mulder en Dinanda Dop. Dinanda Dop heeft eind 2017 laten weten dat zij stopt met
haar werkzaamheden bij de Koerier. Uitbreiding van het redactieteam is noodzakelijk.

Crossers in Anna’s Hoeve
De Gooi en Eemlander publiceerde in juli 2017 een artikel over mountainbiken in GNR gebied.
Volgens dit artikel mogen Mountainbikers voortaan vrij van alle paden gebruik maken, ook van de
wandelpaden! De ervaringen van twee jaar gedogen waren zo goed dat hiertoe besloten is. Met een
gedragscode , waar onder andere in staat dat mountainbikers andere recreanten stapvoets moeten benaderen,
komt alles in orde volgens GNR.
Geen woord over handhaven van deze code. De VBAH snapt niet dat de leden van de vereniging niet naar hun
mening is gevraagd. De ervaringen van onze leden met betrekking tot mountainbikers zijn helemaal niet
positief. Ze zijn zo negatief dat punt een van de wensen voor de herinrichting van Anna’s Hoeve het weren van
de mountainbiker is. Naar aanleiding van dit artikel nam Hans de Ridder contact op met Karen Heerschop,

directeur-rentmeester GNR, die het volgende verklaarde: “We gaan onderzoeken of het zinvol is om ons beleid
ten aanzien van de mountainbikers af te stemmen op het beleid dat beheerders van omliggende terreinen
hiervoor voeren” Het officiële beleid rondom mountainbiken is dus nog niet vastgesteld en is onderwerp van
onderzoek binnen het Goois Natuurreservaat. Daarbij zullen alle facetten worden bekeken.

De bosploeg in 2017
(woensdag 10 januari 2018)
Een jaar geleden kon gemeld worden dat de bosploegvrijwilligers van Anna's Hoeve het vorige jaarrecord van
523 uur (2006) hadden kunnen verbeteren tot 549 uur. Dat was ruim 13% meer uren dan in 2015. In 2017 is dit
nieuwe record verbrijzeld: de teller kwam nu op 599 uur, dat is ruim 8% meer dan het record van 2016.
Er werd op 48 woensdagmiddagen door de meeste aanwezige vrijwilligers twee uur gewerkt. Slechts vier keer
ging het boswerk niet door: twee keer wegens overvloedige regenval, een keer wegens storm, en een keer
wegens winternarigheid (sneeuw en blubber). Op de 48 werkdagen werd gemiddeld gewerkt met 6,0 mensen
gedurende gemiddeld bijna 2,0 uur, wat 572 werk-uren opleverde.
Voor speciale klusjes ("kabouterwerk") werd er ook nog op 17 andere ochtenden of middagen gewerkt,
meestal door 1 of 2 vrijwilligers, gedurende 0,3 tot 2,5 uur, in totaal 27 uren, inbegrepen in het totaal van 599
hierboven.
De genoemde uren zijn inclusief theepauze, maar exclusief reistijd per fiets naar het verzamelpunt en vanaf de
werkplek ergens in (of soms in de buurt van) Anna's Hoeve terug naar huis.
In december 2017 bestond de Bosploeg 23 jaar.
Kees van Vliet is sinds begin 2015 de coördinator van de Bosploeg. Zijn voorganger Gerard Peet is alleen nog
actief bij het extra "kabouterwerk" (en hij houdt de administratie bij en schrijft dit verslag). De kern van de
Bosploeg telt nu 8 woensdagmiddagvrijwilligers. In februari kwam Aartje Hup de groep versterken. Eind april
moesten we afscheid nemen van Marjan Nijhoff die een vaste baan had gekregen. Maar in augustus kwam
Danny van Kooi er bij. Herman Bakker had in 2016 meermalen geholpen bij het "kabouterwerk" en deed in
2017 ook op 17 woensdagmiddagen mee. De maximale opkomst op één middag was 8 personen, dat aantal
werd 6 x gehaald.
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.
Omdat grote delen van Anna's Hoeve al vrijwel vogelkersvrij zijn gemaakt, is er in 2017 relatief weinig vogelkers
uitgegraven. Dat gebeurde met name in het vroeger Molshoopterrein (achter de A27), en in het stuifzand- en
bosgebied voorbij de Oude Berg van Anna's Hoeve, tussen de Weg over Anna's Hoeve en het Laarder Wasmeer.
Vroeger hoorde een deel van dat gebied bij Anna's Hoeve, maar tegenwoordig maakt het deel uit van
natuurgebied Zuiderheide. Ook is er langs de Speelweidevijver 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. Vervolgens werden op advies van het Goois
Natuurreservaat (GNR) veel bomen weggehaald die zich hadden uitgezaaid op de grashelling van de Oude Berg
van Anna's Hoeve: vooral robinia's, die veelal worden aangeduid als acacia's. (Officieel: robinia pseudo-acacia.)
Voorts werden er bruggen vrijgezet en werd er drijfhout uit de vijvers gehaald.
Op één woensdag bestond het werk uit deelname aan een reanimatiecursus, samen met een andere ploeg van
GNR.
Het "kabouterwerk" besloeg o.m het onderhoud van de wandelroute (pad en paaltjes vrijzetten), het uitgraven
van de te ondiepe watergang onder de vlonder over de Slenk op de Speelweide, het verwijderen van
overhangend groen langs de Liebergerweg ("het fietspad"), en het uitroeien van Japanse Duizendknoop uit de
groenstrook in het parkeerterrein.
Aan die laatste klus werd 10 x gewerkt (van april t/m oktober), maar in totaal was dat nog geen 4 uur werk,
want het aantal uitgegraven duziendknoopjes is ineens drastisch gedaald, tot 550 stuks (in 2016 nog 2000). Het
lijkt er dus op dat het eind van de strijd tegen de duizendknoop hier in zicht is. De duizendknoop werd ontdekt

in augustus 2012, we zijn er dus al ruim vijf jaar druk mee. Inmiddels is contact gelegd met twee andere
vrijwillige duizendknoopbestrijders in het Gooi.
De door de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve opgerichte bosploeg draait net als vorig jaar helemaal
mee met de door GNR zelf opgerichte vrijwilligersploegen. Kees van Vliet neemt deel aan het
coördinatorenoverleg. Er is in het veld ook regelmatig plezierig contact en overleg met 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 !
Nieuwe bosploegleden krijgen, na een wederzijdse proeftijd van 4 x komen helpen, een kledingpakket en
werkschoenen van GNR.
Gerard Peet

