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driedubbel feestjaar voor dit geliefde natuur-
gebied in Hilversum-Oost. Prachtige gelegen-

heid voor een expositie!
Van woeste grond naar gecultiveerd natuurgebied in 

ruim 170 jaar. Volg de geschiedenis van Anna’s Hoeve op de voet. 
Met al zijn ups en downs. En neem met ons een kijkje in de 
toekomst.
Zie ook hoe de menselijke houding tegenover de natuur veran-
derde: van het principe dat de mens met de natuur kan doen wat 
hij wil tot de overtuiging dat de natuur moet worden gekoesterd 
en bewaard. Zozeer zelfs dat het de moeite waard is om voor het 
behoud van een natuurgebied een vereniging op te richten!

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o.

2014 



Woeste gronden, buitenplaatsen, de bouw van huisje Anna’s Hoeve
In dit tijdsbeeld staat centraal de bouw van huisje Anna’s Hoeve (1844) waaraan het gebied zijn 
naam dankt. Daarvóór werd het gebied nog aangeduid als Liebergen, een gebied van woeste 
zand- en heidegronden. Vanuit de heideverdelingen (1836) kwam veel van die grond in eigen-
dom van rijke particulieren, die er een mooie buitenplaats op vestigden en het als landgoed 
inrichtten met stukken bos, beukenlanen e.d.  Buitenplaatsen in deze omgeving waren Heide-
park, Monnikenberg, Groeneveld, Hoge Vuursche, Pijnenburg, én het landgoed Drakenburg. 
De eigenaar hiervan kocht het aansluitende stuk van de Liebergen en liet er het huisje Anna’s 
Hoeve op bouwen.

Het Gooi ligt hoog, is heuvelachtig, zandig en 
droog. De streek is zo gevormd door de voor-
laatste ijstijd, ongeveer 200.000 jaar geleden, 
toen het landijs ook een deel van het huidige 
Nederland bedekte. In de laatste ijstijd (zo’n 
50.000 jaar geleden) was er nauwelijks planten-
groei, zodat de wind vrij spel had en het zand 
tot duinen opblies. Later ontstonden ook door 
menselijk ingrijpen grote zandverstuivingen.

Toch bevinden zich aan de oostkant van het 
Gooi verschillende watertjes. Vennen zoals 
het Laarder Wasmeer, die ontstonden doordat 
regenwater bleef staan boven een harde, on-
doordringbare laag in de zandgrond. Sommige 
meertjes ontstonden door de afgraving van 
hoogveen. Een voorbeeld hiervan is het Mon-
nikenwater bij landgoed Monnikenberg.

Zandgrond is arm, met beperkte agrarische mogelijkheden. Eeuwenlang werden op de Gooise hei-
develden schapen geweid, en bemestten de Gooise boeren, de Erfgooiers, hun kleine akkertjes met 
schapenkeutels. De gronden waren staatseigendom, de Erfgooiers hadden slechts de gebruiksrech-
ten van het land. Deze verhouding veroorzaakte geregeld spanningen.

De landgoederen en buitenplaatsen straalden 
de statuur en rijkdom van de hogere kringen 
uit. Dat in schril contrast met de positie en 
leefomstandigheden van het gewone volk, 
waarover meer in de volgende tijdsbeelden.

Schilderijen van Mauve



In de loop van de 19e eeuw werd het belang 
van de heidegronden voor de agrarische sector 
steeds geringer, ook door de uitvinding van 
de kunstmest. Daarom wilde de staat Gooise 
heidegrond te gelde maken. Dat stuitte bij de 
Erfgooiers natuurlijk op verzet. Uiteindelijk 
werd rond 1840 het eigendom van de Gooise 
gronden verdeeld tussen staat en Erfgooiers. 
Hierna kon de staat zijn gronden door “heide-
veilingen” verkopen aan welgestelde particu-
lieren. Eén van hen was arts/verloskundige 
Gerardus Vrolik, hoogleraar te Amsterdam. Als 
bewoner van de Baarnse buitenplaats Dra-
kenburg verwierf hij de met 12 genummerde 
percelen grond ten westen van zijn huis, in het 
gebied Liebergen.

Daar liet Vrolik, vlakbij het Laarder Wasmeer, 
een huisje bouwen als pleisterplaats voor 
familietochtjes door het Gooi. Hij noemde het 
naar zijn tweede vrouw, Anna van Swinden. Zijn 
driejarige kleinzoon legde op 10 mei 1844 de 
eerste steen. De naam ‘Anna’s Hoeve’ verschijnt 
al in 1847 op een landkaart. Een krant uit 1852 
maakt melding van een brand bij ‘boerderij 
Anna’s Hoeve’. Na de dood van Gerardus en 
Anna ging het eigendom van gebied Anna’s 
Hoeve in 1861 over naar de Amsterdammer 
Jan van Dijk, ook arts/verloskundige. Deze liet 
delen van Anna’s Hoeve beplanten met bomen. 
Zo ontstond een afwisselend gebied van ak-
kertjes, heide en bos.



In 1877 kwam Anna’s Hoeve in 
bezit van de familie Van den Wall 
Bake. De mannelijke telgen van 
deze familie bekleedden belangrijke 
posities in het muntwezen en bij de 
spoorwegen. De familie bezat veel 
grond in het oosten van het Gooi, 
waaronder de buitenplaatsen Hei-
depark en Monnikenberg. In deze 
periode wordt het huisje ‘Anna’ 
in de archieven een boswachters-
woning genoemd, maar ook een 
boerderij. Na een brand eind 19e 
eeuw werd het huisje herbouwd.

Rond 1910 werd jonkheer J.A. van Kretschmar 
van Veen bewoner van Heidepark en eigenaar 
van Anna’s Hoeve. Hij liet het gebied jarenlang 
verwilderen. In 1931 bood hij het te koop aan. In 
deze tijd had het Grondbedrijf van Hilversum 
een leuk spaarpotje dankzij de aanleg van vele 
nieuwbouwwijken in de jaren ’20. Hiermee 
werd Anna’s Hoeve aangekocht voor de ge-
meente Hilversum. 

De gemeente mocht niets van Anna’s Hoeve 
verkopen of exploiteren. Het gebied werd 
uitdrukkelijk bestemd “als wandelbosch” voor 
de bewoners van Hilversum-Oost, want “dit 
nieuwe deel der Gemeente staat achter bij 
andere wijken”. Hiermee werd bedoeld dat er 
geen recreatiegebied als het Spanderswoud of 
het Hoogt van ’t Kruis in de buurt was. De ge-
meente verwierf ook perceel 11 van de kaart van 
Perk. Dit werd aan Anna’s Hoeve toegevoegd.



Van waardeloze woeste gronden naar waardevolle natuur
Van 100 jaar vervuiling naar sanering en natuurherstel

Niet zozeer een tijdsbeeld, meer een historisch verhaal van vraagtekens zetten bij wat “gewoon” 
is, versus dat juist niet doen en maar doorgaan op wat we nu eenmaal “gewoon” zijn. Een verhaal 
wat een grote impact heeft gehad op de natuurgebieden Laarder Wasmeer en Anna’s Hoeve.

Ca 1850 was Hilversum een klein agrarisch dorp met textielnijverheid. Zo’n 550 woningen rond 
de Groest, wat ‘drassige plek’ zou betekenen. Er waren meer drassige plekken: ontlasting, spoel-
water en huisvuil werden op straat gedumpt in vieze poelen tussen de huizen. Gewoon in die tijd. 
Niet voor huisarts Van Hengel die deel uitmaakte van een beweging van hervormingsgezinde, 
sociaal bewogen artsen “De Hygiënisten”. Zij trokken ten strijde tegen volksziekten als cholera en 
tyfus, gebruikmakend van statistische methodes, topografisch onderzoek en -presentatie. Zo ook 
dr. Van Hengel die met zijn “Tyfuskaart” de gemeenteraad wist te overtuigen het afvalwater af te 
voeren naar buiten de bebouwde kom.

De volgende ruim 100 jaar was het “gewoon” alle afval te storten en lozen op het oostelijke heide- 
en vennengebied, toch waardeloze gronden. Niemand die er een vraagteken bij zette. Pas in 1980 
werd slaperig Hilversum wakker geschud door de gifaffaires Lekkerkerk en Volgermeerpolder. In 
heel Nederland werden vervuilde plekken geïnventariseerd en onderzocht. In Hilversum werd 
een immense bodemverontreiniging vastgesteld; chemisch afval in het Wasmerengebied, Anna’s 
Hoeve en de oostelijke stadsrand.

Met deze kaart visualiseerde dr. Van Hengel dat tyfus wel erg veel rond de vieze poelen ontstond. 
Dat die een besmettingsbron vormden, evenals de slechte huisvesting, de “holen” van de arbeiders.



Verwerking van afvalwater van 1874 tot de Tweede Wereldoorlog

Pas bij de aanleg van de spoorlijn in 1874 begon de 
afvoer van afvalwater, naar de laaggelegen heide 
ten oosten van Hilversum. Ook het huisvuil werd 
daar voortaan gestort. Door de groei van Hilversum 
schoven de plekken waar geloosd en gestort werd 
steeds verder naar het oosten op. Eerst eindigde het 
afvalwater in een grote infiltratie- en bezinkkom, maar 
al gauw werden uitgestrekte vloeivelden aangelegd, 
een systeem van drek laten bezinken, water laten 
afvloeien naar Laarder Wasmerengebied (vanaf 1918) 
voor infiltratie in de bodem.

Verwerking van afvalwater van 1940 tot 1984
Het systeem van vloeivelden werd 
opgevolgd door een zuiverings-
installatie (1940) die ook steeds 
meer industrieel afvalwater te 
verwerken kreeg. Het “gezuiver-
de” water (effluent) bevatte veel 
gifstoffen en werd nog steeds 
geloosd op het Laarder Wasmeer. 
Zoveel, dat de grond het niet op 
kon nemen. Het water kreeg in 
1955 een uitweg via de vijvers van 

Anna’s Hoeve. Van daaruit werd het via het gemaal 
van de Laapersvijver geloosd op de Oude Haven.
De hoeveelheid effluent werd steeds groter. Ten-
slotte werd er in 1965 een ondergrondse afvoerlei-
ding naar de Goyergracht aangelegd.

Al die tijd was de zuiveringstechniek betrekke-
lijk primitief. Uitwerpselen werden goed uit het 
rioolwater gezuiverd, maar industriële gifstoffen 
(zware metalen, PAK’s en PCB’s) bleven er gewoon 
in. Door de inrichting van het watersysteem waren 
die stoffen over vele waterbodems verspreid 
geraakt.

Midden jaren ’70 kwam er een nieuwe rioolwater-
zuiveringsinstallatie en werd er beduidend minder 
effluent in het Wasmerengebied gelaten. In 1984 
werd hier definitief mee gestopt. Al het effluent 
ging rechtstreeks naar de Goyergracht. Zo kwam 
er een einde aan ruim 100 jaar vervuiling. De erfe-
nis was een immense bodemverontreiniging in het 
Wasmerengebied, Anna’s Hoeve en de oostelijke 
stadsrand.



Sanering 
Na de constatering van die immense bodemverontreiniging in de 
tachtiger jaren, duurde het nog tot 1999 voor de eerste sanering in 
gang werd gezet. Die richtte zich op de hele staart van vervuiling 
vanuit oost naar west: Laapersvijver, Huslaanvijver, Oude Haven, 
Gooise Vaart en ’s-Gravelandse Vaart. Ook het gebied achter de 
zuivering, de oude wielerbaan, werd aangepakt. Toen kwamen de 
plannen vast te zitten. Op de hoge kosten en financiering daar-
van. Op woningbouwplannen om geld terug te verdienen. Op het 
moeten verplaatsen en vernieuwen van de zuivering. Op: wie doet 
wat, wie betaalt wat.  

In 2003 doorbrak GNR met de provincie de impasse, met als aan-
leiding het droogvallen van de Leeuwenkuil. Daarop is de sanering 
van het gebied doorgezet onder de titel “Plan Anna’s Hoeve”.  Er 
volgden jaren van maanlandschappen en vertwijfeling bij bezoekers 
‘komt dat ooit wel goed’. Het is meer dan goed gekomen. Vooral 
het Laarder Wasmeer heeft een gedaanteverandering ondergaan, 
ziet er uit als ten tijde van 1830, voordat de ellende begon.

Sanering van natuurgebied Anna’s Hoeve
Natuurgebied Anna’s Hoeve werd in 4 jaar gesaneerd. In 2004 
werd de Speelweidevijver drooggelegd, waarop de vervuilde 
bodems van Speelweide en vijver werden verwijderd en de nieuwe 
Speelweide aangelegd. De vijver werd tot ver in het schone grond-
water uitgediept, en die zomer werd er zelfs gezwommen. De 
waterbodem van de Oude Poel werd eind 2006 schoongemaakt. 
De rest van de vijvers werd in 2008 gesaneerd en uitgediept tot in 
het grondwaterniveau. 

Schoonheid die weer schoon is



Anna’s Hoeve sociaal monument     De aanleg      Ontwerp W.M. Dudok
De dertiger jaren
In de periode 1900-1930 hadden zich belangrijke veranderingen voltrokken, de komst van indus-
trie en arbeiderswijken, de aanleg van waterleiding en riolering. Opkrabbelen uit een primitieve 
tijd. Nog steeds een tijd van duidelijke rangen en standen, je plaats weten of op je plaats gezet 
(vernederd) worden.

Door uit de hand gelopen speculatie stortten in 1929 beurzen en banken in, en volgde een golf 
van ellende, met name een enorme werkloosheid – de crisisjaren. In die tijd was er geen enkel 
sociaal vangnet, werklozen waren aangewezen op de armenzorg van de kerk. Verpaupering 
volgde, oproer dreigde. Tegen die achtergrond werd de ‘steun’ geïntroduceerd, met de verplich-
ting twee keer per dag te komen stempelen. Ook werden werklozen in groten getale gedwongen 
om in de werkverschaffing te werken. Zo kon het gebeuren dat een werkloze onderwijzer met 
schop en kruiwagen aan het werk moest om…. Anna’s Hoeve aan te leggen.

De werkverschaffing was omstreden, het werk was zwaar, de omstandigheden erbarmelijk en het 
loon maar net genoeg om van te leven. Vooral in socialistische kringen werd de werkverschaffing 
als een vorm van uitbuiting beschouwd. Hilversummers uit Oost kunnen nog vertellen over hun 
opa die op Anna’s Hoeve gewerkt heeft. En over het bewustzijn ‘dat nooit meer’ dat uit die herin-
nering geboren is. Anna’s Hoeve als sociaal monument.

Het plan
Het in 1931 verworven “wandelbosch” Anna’s Hoeve verkeerde in 
een verwaarloosde staat.  Om het op te knappen vatte de directeur 
van Publieke Werken, ir. J.F. Groote, het idee op om er siervijvers 
aan te leggen. Gemeentearchitect W.M. Dudok werkte dit idee in 
1933 uit met tekeningen voor de siervijvers en de houten bruggen. 



Anna’s Hoeve sociaal monument     De aanleg      Ontwerp W.M. Dudok
De aanleg
De aanleg van het recreatiegebied 
werd een project voor de Hilversumse 
werkverschaffing, net als het vliegveld 
en de sporthaven bij de Vreelandseweg. 
De werkverschaffing in Nederland is 
vooral bekend uit de jaren ’30, toen er 
voor allerlei projecten goedkoop gebruik 
gemaakt werd van een grote groep 
werklozen. 

In Anna’s Hoeve ging in 1933 een legertje 
werklozen (uiteindelijk in totaal 130 men-
sen) aan het werk. Een oude “aschbelt” 
werd vergraven. Met het afval werd de 
kern van de huidige Berg van Anna’s 
Hoeve gevormd. De vijvers ontstonden 
door zand uit te graven. Dit werd met 
kruiwagens en kipkarren naar de berg 
gereden, die tot ongeveer 25 meter werd 
opgehoogd. 

Uiteindelijk kwam er door het afgraven van vuilnisbelt 
en vloeivelden, en door het uitgraven van de vijvers 
zoveel grond vrij dat er drie heuvels konden worden 
aangelegd. De andere twee, waarvan één de Bult van 
Dudok genoemd wordt, liggen in de westelijke helft 
van Anna’s Hoeve, vlakbij de Speelweide.  



De begroeiing
Het geheel werd afgerond met nieuwe 
aanplant van bomen en struiken. De heer 
J.H. Meijer, plantsoenmeester van de 
gemeente Hilversum, speelde hierbij een 
belangrijke rol. 

In de hongerwinter van 1944/1945 
verdween een groot deel van de toen 
ongeveer 10-jarige bomen in de kachel 
van Hilversumse gezinnen. Opvallend is 
dat de beukenbomen bij huisje Anna’s 
Hoeve zijn blijven staan. Die hebben drie 
branden, een oorlog en een speeltuin 
overleefd! 

Ontwerp W.M. Dudok
Anna’s Hoeve is ook een landschappelijk 
monument, ontworpen en getekend 
door de architect-stedenbouwkundige 
van Hilversum, W.M. Dudok, die glooi-
ingen, heuvels, waterpartijen in fraaie 
organische lijnen neerzette. Een Dudok-
monument dus ook. Het werd in 1934 
opgeleverd en kreeg een enorme publieke 
belangstelling.



Uitspanning Anna’s Hoeve       
vrijetijdsbesteding in de vijftiger en zestiger jaren

Na de Tweede Wereldoorlog stond alles in dienst van de wederopbouw; hard werken, een 
eenvoudig bestaan, ’s zondags naar de kerk. Vanaf 1950 kwam er geleidelijk wat meer welvaart, 
het eerste recht op vakantiedagen. Vanuit de grote stad wilde men de benauwde huisvesting 
graag ontvluchten en de vrije dagen buiten doorbrengen. Bijvoorbeeld in het Gooi, op Kamp 
Heidebloem, net noordelijk van Anna’s Hoeve. Amsterdammers bouwden hier met Pasen hun 
buitenhuisjes op en woonden er soms tot oktober. Vader pendelde heen en weer, de kinderen 
gingen tijdelijk in Hilversum naar school. 

In die tijd verdienden veel mensen hun brood met monotone fabrieksarbeid. Een uitbundig 
dagje naar een uitspanning met speeltuin, achtbaan, spookhuis, bootjes, botsauto’s, dat was voor 
veel Nederlanders een welkom dagje uit de sleur. Dat kon dan zijn een dagje naar Oud Valke-
veen, of naar Anna’s Hoeve. Daar was het theehuis uitgebouwd tot uitspanning met restaurant, 
speeltuin en kermisachtige attracties. Het was druk, het was gezellig, veel Hilversummers heb-
ben er nostalgische herinneringen aan. Vanaf 1970 kwam het massatoerisme op gang, de mobili-
teit nam toe, de belangstelling verschoof naar andere bestemmingen, de speeltuin kwijnde weg.

Kamp Heidebloem
Het buitenleven van Amsterdammers op 
Kamp Heidebloem. In de vijftiger en zestiger 
jaren waren er verschillende van dit soort kam-
pen. Bekend zijn Franse Kamp en Kamp Bak-
kum. In deze vorm zijn ze allemaal verdwenen.

Vrijetijdsbesteding…wandelen en fietsen
Een nog steeds geliefde bezigheid die voor de 
oorlog al opgang maakte.

In 1919 introduceerde de ANWB de paddenstoel 
als wegwijzer langs fietspaden. De route van 
paddenstoel 1 (toen in Baarn) naar 2 (bij Kamp 
Heidebloem) liep door een stuk bos aan de 
Goyergracht dat tussen 1932 en 1992 bij Anna’s 
Hoeve hoorde.

In 1925 kwam de ANWB met letterwandelin-
gen. Wandelroutes S en V gingen langs Anna’s 
Hoeve, en door bovengenoemd bos. Tijdens de 
oorlog stopte het onderhoud aan deze wandel-
routes. Hier en daar zijn op oude bomen nog 
letterbordjes te vinden.

1949  Vrolijk zingend trokken de 160 tippelaars, 
die aan de Jeugdvierdaagse deelnamen, over de 
kronkelwegen van Anna’s Hoeve.



Uitspanning Anna’s Hoeve
Huisje Anna fungeerde vanaf de aanleg van 
Anna’s Hoeve als theehuis. Omstreeks 1950 
ging de erfpacht over naar de heer E. Kreekel, 
een man met wortels in de kermiswereld. Naar 
verluidt wilde hij op Anna’s Hoeve een uitspan-
ning beginnen zoals de Koningin Julianatoren 
in Apeldoorn. Kreekel liet in 1950/1951 een 
werkplaats bouwen en speeltuinattracties 
aanleggen. In dat laatste jaar verrees er ook een 
groot restaurant. Anna’s Hoeve kreeg allerlei 
kermisachtige attracties. Zo kwamen er een 
achtbaan, spookhuis, een treintje, reuzenrad, 
botsauto’s, en een jukebox. Bezoekers stroom-
den van heinde en verre toe. Anna’s Hoeve 
werd ook een geliefd reisdoel voor schoolreisjes 
per autobus, of vanuit Hilversum met het eigen 
“treintje”.

Vanaf 1970 nam de belangstelling voor de 
speeltuin af. Veel attracties werden weggehaald 
of kwijnden weg. Het accent kwam geheel te 
liggen op het restaurant waarvan de exploitatie 
toch ook moeizamer werd. Een grote brand in 
2005 werd de uitspanning uiteindelijk fataal.



Recreëren rond berg en vijver
De Berg van Anna’s Hoeve was vanaf het be-
gin een echte publiekstrekker. Veel recreanten 
bedwongen de berg om van het uitzicht te 
genieten. Als er sneeuw lag werd er, net als 
nu, druk gesleed op de flanken. De vijvers 
waren toen ’s winters ook al in trek, om te 
schaatsen. En ’s zomers was er op warme 
dagen strandplezier. Kinderen tot 12 jaar 
mochten in de vijvers pootjebaden, maar het 
was niet toegestaan om in badkostuum te 
water te gaan.

In de jaren vijftig en zestig was de Bergvijver 
in gebruik als roeivijver, met bootverhuur. In 
de andere vijvers  werd ook gevist, zeker toen 
na 1965 de waterkwaliteit verbeterde. Rond 
1970 werd aan de Bergvijver een houten vis-
plaats ingericht, die ook voor mensen met een 
lichamelijke beperking toegankelijk was. 



Het natuurgebied
In Anna’s Hoeve stap je zo de natuur binnen. Overal bomen en 
struiken met hun vele tinten groen en daartussen de kleuraccenten 
van ratelaars op de grasweide, krentenbloesem en bloeiende hei. 
Slingerende waterpartijen, romantische bruggetjes, intieme door-
kijkjes en stoere heuvels. Kortom, verrassend veel afwisseling in een 
betrekkelijk klein gebied. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn in het kader van de herbebossing 
enkele percelen beplant met spar, lariks en 
grove den. Op hellingen, langs paden en 
water staan loofbomen zoals eik, berk en 
beuk. Voor meer variatie en een natuurlijker 
bos worden open plekken gemaakt, waar nu 
wilde planten zoals rankende helmbloem en 
schapenzuring opkomen. De oostkant van 
het gebied, waar de bodem droog en arm is, 
bestaat uit een schaars met mos begroeide 
vlakte en heideveldjes.



Dieren in Anna’s Hoeve
In Anna’s Hoeve komen allerlei dieren voor. 
Het meest vallen de vele vogelsoorten op. 
Vooral in het voorjaar en in de vroege zomer 
laten de broedvogels hun gezang duidelijk 
horen. Jaarrond kan een beetje vogelliefhebber 
gemakkelijk 75-80 soorten vogels herkennen. 
Ongeveer de helft daarvan broedt hier jaarlijks. 
Bijzondere broedvogels zijn buizerd, boomvalk, 
bosuil, boomleeuwerik, grote lijster, kuifmees, 
én de blauwe reigers met een kleine kolonie in 
de toppen van een naaldbos.

In het gebied zijn ongeveer 15 soorten 
zoogdieren waargenomen, waaronder vier 
soorten vleermuizen. In de schemering 
vangt de gewone dwergvleermuis boven 
de bospaden insecten. De watervleermuis 
doet hetzelfde boven de waterpartijen.

Af en toe wordt een vos, 
ree of eekhoorn gezien, en 
de laatste jaren neemt de 
konijnenstand weer toe.

Bijzondere diergroepen zijn de reptielen en amfibieën. In totaal zijn 
er acht soorten gezien, waaronder twee soorten schildpadden die 
hier door mensen zijn achtergelaten. Opvallend is dat er steeds va-
ker een ringslang wordt ontdekt, meestal rond de Speelweidevijver.

De huidige rol als natuurgebied
In de tachtiger jaren kreeg Anna’s Hoeve een andere rol. Dat had te maken met veranderingen in 
de samenleving. De verschuiving van fysiek belastende arbeid naar mentaal belastende arbeid. 
Het wegvallen van vaste ankers als de kerk. Een samenleving die complexer werd en individuali-
seert.  Allemaal ontwikkelingen die mensen in een andere verhouding tot de natuur brengen en 
een nieuwe belangstelling voor de natuur aanwakkeren. De natuur als plek om de mentale last 
(even) van je af te laten glijden, te ontstressen, nieuwe energie op te doen. Natuur is een waarde 
op zich geworden. Dreigende aantasting van de natuur (zoals plannen voor een weg over de hei) 
leiden al snel tot heftige reacties.



Gooi & Eemlander, 18 april 1984

  HILVERSUM - In de Ontmoetings-
kerk aan de Mickelersstraat zijn 
gisteravond 60 mensen bijeen geweest 
om de oprichtingsvergadering van 
de vereniging tot behoud “Anna’s 
Hoeve” bij te wonen. De leden kozen 
een bestuur en bespraken alvast wat 
suggesties voor het behoud van Anna’s 
Hoeve en omgeving.

 Ongeveer 60 van de 700 leden hadden 
gehoor gegeven aan de oproep van de 
werkgroep “Behoud Anna’s Hoeve en 
omgeving” om de oprichtingsvergade-
ring bij te wonen. De bestuursverkiezing 
die tijdens de vergadering gehouden 
werd verliep vlot omdat er van te voren 
al kennismakingsgesprekken met de kan-
didaten gevoerd zijn. Het bestuur bestaat 
nu uit negen leden. 

  Na de bestuursverkiezing en de kof-
fiepauze was er gelegenheid om vragen 
en opmerkingen naar voren te brengen. 
Volgens de heer M. Vlaanderen kwamen 
er diverse goede en bruikbare suggesties 
ter sprake. Zo werd de afsluiting van de 
weg langs Anna’s Hoeve aangekaart. 
Ook de plaatsing van meer vuilnisbak-
ken om het terrein schoon te houden 
kwam aan de orde. Verder werd er nog 
gesproken over de crossbaan bij Anna’s 
Hoeve die volgens leden ontzettend veel 
schade aangericht heeft. Dat is in strijd 
met de doelstelling van de vereniging die 
juist de bescherming van het natuurlijke 
milieu van Anna’s Hoeve en omgeving 
nastreeft.

Vereniging tot behoud 
Anna’s Hoeve opgericht

Vrijwilligers die zich 
geregeld inzetten 
voor het schoonhou-
den van het gebied.

Vrijwilligers in de bosploeg, wekelijks 
actief om het gebied natuurlijk te 
houden, woekerstruiken te verwijde-
ren en ander onderhoud te plegen.

Belangstelling voor 
Anna’s Hoeve bij de 
stand van de vereni-
ging op de vrijetijds-
markt. Met nieuwe 
leden blijft de vereni-
ging sterk en vitaal.

Animaties om het effect van bouwplannen 
op het natuurgebied te verduidelijken.

Inspreken om gewenste 
wijzigingen op bouw-
plannen bij de gemeen-
teraad te bepleiten.

Oprichting & inzet Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
In 1984 werd door buurtbewoners de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. opgericht. Er 
werd actie ondernomen tegen de verloedering en vervuiling. De gemeente werd aangesproken op 
een beter beheer van het gebied. Doel van de vereniging: behoud van Anna’s Hoeve als natuur-
gebied met rustige recreatie. In 1991 werd Anna’s Hoeve overgedragen aan het Goois Natuur-
reservaat. Het gebied werd later ook onder wettelijke bescherming van de “Ecologische Hoofd-
structuur” gebracht. Niettemin is de extra inzet van de vereniging nuttig en nodig gebleken. Niet 
alleen voor het onderhoud en schoonmaakwerk, maar ook om op te komen voor de natuurwaarde 
en om tegenwicht te bieden aan verstedelijkingsdruk.



De toekomst van Anna’s Hoeve

Nu de blik vooruit, naar de toekomst van 
Anna’s Hoeve. Maar niet te ver, want de toe-
komst voorspellen is een hachelijke zaak. Vaak 
worden trends uit het verleden doorgetrokken 
en geprojecteerd op de toekomst. Een treffend 
voorbeeld van zo’n trend is onze voortdurende 
bouwdrift met woningen en wegen, en het 
effect daarvan op de natuur. 

Een ongewisse toekomstfactor is de stem-
ming in de samenleving. Tegenwoordig staan 
marktdenken en economisch profijt centraal. 

Er wordt gezegd dat de zorg, pensioenen en 
sociale zekerheid niet meer betaalbaar zijn. En 
natuur? Wat is de natuur ons waard?

Er staan verschillende plannen op stapel 
die van invloed zijn op natuurgebied Anna’s 
Hoeve. Wat is het effect daarvan? Komt de 
natuur daardoor niet te veel in de knel? Welke 
oplossingen zijn daarvoor denkbaar. Ge-
maakte en te nemen keuzes zijn bepalend voor 
de toekomst van Anna’s Hoeve als natuur- en 
wandelgebied.

Het verleden: door verschillende infrastructuur is Anna’s Hoeve ingesloten 
geraakt, verkleind en afgesneden van haar omgeving.

Als eerste zorgde de komst van het spoor ervoor dat historische lanen- en •	
padenstructuren vanuit Monnikenberg en Heidepark werden doorsneden.
Met de aanleg van de Weg over Anna’s Hoeve werd, onbedoeld, een tweede •	
barrière opgeworpen, die steeds groter werd door de toename van het 
verkeer.
Het gebruik van het natuurgebied werd door de naoorlogse uitbreiding van •	
wijk Oost geïntensiveerd. 
De aanleg van de A27 betekende nogmaals een amputatie van een stukje •	
Anna’s Hoeve en maakte dat de historische relatie met het landgoed Draken-
burg werd afgesneden.   

Uit onderzoek Bosch Slabbers Landschapsarchitecten, 2009



wijk Industria, 400 woningen

wijk Anna’s Hoeve, 600 woningen

wijk Philips, 200 woningen

verplaatsing en 
nieuwbouw zuivering

verplaatsing en 
nieuwbouw scouting

HOV-busbaan 
door Anna’s Hoeve

crematorium Laren

ecoducten

verbreding van de A27

busbaan door natuurgebiedwoningbouw en zorgpark Monnikenberg

verbindings(fiets)tunnel
wijk Riebeeck / Anna’s Hoeve

Het heden: natuurgebied Anna’s Hoeve omgeven door bouwplannen, woningen en wegen

Vanuit het heden kijken naar de toekomst:  balans recreatie/natuur   ingesloten en afgesneden



Vanuit het heden kijken naar de toekomst:  balans recreatie/natuur   ingesloten en afgesneden

Voor het effect van al die plannen is het zaak de balans tussen recreatie en natuur in het oog te 
houden. Die dient in heel Anna’s Hoeve aanvaardbaar te blijven.

Die balans wordt hier in beeld gebracht door een roodfilter over de kaart. 
De randen daarvan vormen een aanduiding van ‘recreatief Anna’s Hoeve’.
De intensiteit van het rood is een indicatie van de recreatiedruk.
Het verloop is een indicatie van de spreiding van die recreatiedruk.

Natuurgebied Anna’s Hoeve is niet alleen ingesloten geraakt voor dieren. Voor wandelaars is de 
drukke Weg over Anna’s Hoeve ook een barrière geworden. Mensen die rust zoeken in de natuur 
blijven uit de buurt van die drukke weg. Het noordelijk deel van Anna’s Hoeve is daarmee goed-
deels afgesneden geraakt.

Dat “ingesloten en afgesneden” zal waarschijnlijk blijven. Er was een plan om de weg te verleggen 
naar een tracé langs het spoor, met voor- en tegenstanders. De laatsten vonden het middel erger 
dan de kwaal. Een echt debat is er niet geweest, de gemeenteraad had al besloten.

De insluiting wordt voor dieren door-
broken met 2 ecoducten die een open 
verbinding tussen de Vuursche bossen 
en de Gooise heidevelden moet geven.
Daarmee wordt de inperking en inslui-
ting voor wandelaars jammer genoeg 
alleen maar groter. Recreatief Anna’s 
Hoeve wordt aanzienlijk kleiner.

In dat kleinere gebied zijn door 
stadsuitbreiding en verbindingstunnel 
beduidend meer recreanten te ver-
wachten. Resultaat is een fors hogere 
recreatiedruk waardoor de kwaliteit 

van de natuur achteruit zal gaan. De grote verscheidenheid aan vogelsoorten, de aanwezigheid van 
ringslangen, vleermuizen en andere dieren in het gebied worden daarmee ernstig bedreigd. Zozeer 
dat het eigenlijk geen natuurgebied meer genoemd kan worden. Een onwenselijke toekomst.

In een duurzame toekomst wordt getracht op heel Anna’s Hoeve een acceptabele balans tussen 
natuur en recreatie te houden. 
Dan moet die recreatiedruk 
gespreid worden over een groter 
oppervlak, dat alleen te vinden is 
in noordelijk Anna’s Hoeve, vlakbij 
het Wasmeergebied.
Dan moet de barrière van de Weg 
over Anna’s Hoeve niet alleen voor 
dieren, maar ook voor mensen 
overwonnen worden.
Zal de politiek deze uitdaging aan 
willen gaan? Zullen we er in slagen 
noordelijk Anna’s Hoeve ook recre-
atief aantrekkelijk te maken?     
De toekomst is ongewis.

Een pakket ideeën om noordelijk Anna’s Hoeve
weer aantrekkelijk te maken als wandelgebied.




