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DE ANNA'S HOEVE KOERIER 

Jaargang 21 , nummer I, 2004 

Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984. 
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en laren gelegen gebied bekend als 
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. 
In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld, tenzij uit de tekst iets anders blijkt. 
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld. 

HET BESTUUR 

Voorzitter: 
Secretaris: 

M.l. Ruitenberg, lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762 
G.M.j.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168 
e-mail gerardpeet@hetnet.nl 

Penningmeester: Mevr. H. Toes. Post en betalingen echter naar mw. c.l.J. Tamminga
Smeulders, Waldecklaan 31, 1213 XV Hilversum, tel. 6423 537 

leden: T. Bos, J.J. van Eijden, J. P. van Hernert, S. Koopman. 

Contributie: 
Postgironummer: 

minimaal € 1,83 (= f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag. 
4920844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo 

Redactie-team: Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar, 
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso 

Redactieadres: Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum 
Uiterste inzenddatum kopij: I maart 2004 

11 11 INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve 
en onze vereniging; zie internetpagina go.to/annashoeve 

{~, of www.annas-hoeve.tk 
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Van de voorzitter 
Recreatieonderzoek Anna's Hoeve 
ledenvergadering: maandag 19 april- Gaat u verhuizen? 
Hoe het allemaal begon 
Honden aan de lijn van 15 maart tot 15 juli 
Zaterdag 21 februari: Nardinclant weer in actie in Anna's Hoeve 
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Sportvelden worden NIET verplaatst -
Provincie Utrecht heeft borden langs A2.7 verplaatst - Oe Groene Schakel -
Infiltratievoorstel van G N R - Anna's Hoeve: woonwijk of villagebied? - Het Boswerk 
in 2003 - Verontreinigd slib, niet betreden! - Bestuur tegen mediaweg van HilIen-
Provincie akkoord, en waterprobleem opgelost? 
Waterstand van de Bergvijver. 
lezers aan de schrijftafel: Vechten voor iets wat mooi en belangrijk is 
16 of 23 maart: Zwerfvuilactie met basisschool "De Hoeksteen" 

19 Stro heeft de toekomst - Nieuwe "drukkerij" voor de Koerier gezocht 
20 Puzzel: lentebodes 
21 Goois Natuurreservaat e.a. - Plattegrond - Bon voor opgave als lid of adreswijziging 

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov. 

Oplage: 1 100 exemplaren Omslagillustratie: Rob van 't Hoff 
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VAN DE VOORZITTER 

Anna's Hoeve ligt aan de oostflank van de Utrechtse Heuvelrug en 
maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Neder

land. Omdat op Anna's Hoeve bebouwing, natuur en recreatie samen
komen vormt dit kleine natuurgebied binnen die EHS een zwakke 

schakel. Maar ook in Anna's Hoeve zelf zijn er kwetsbare plekken. 

Aan de vooravond van de ophanden zijnde saneringen in Anna's Hoeve en 
omgeving is het goed om daar even bij stil te staan. Bij oppervlakkige be
schouwing lijkt het of Anna's Hoeve wel tegen een stootje kan. Maar bij 
nadere bestudering blijken er toch heel bijzondere plekjes te zijn. Neem 

de Oude Poel. Dit is eigenlijk een grondwaterpoel , die al op de eerste staf-
kaarten voorkomt. Hij wordt ook wel het Kommetje genoemd. Een andere benaming, van vroeger, is Dode 
Hondenpoel. (Het schijnt dat er dode huisdieren in gedumpt werden en dat er zelfs wel eens overtollige 
honden in verdronken werden.) Ook de aanduiding "het beekje" is wel eens gehoord. 

In 2002 heeft Freek Stegehuis voor de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve een (korst)mossen
onderzoek gedaan rond wat hij noemt het Kommetje. De volgende regels citeer ik uit zijn inleiding van dit 
onderzoek. 

Het kommetje was voor de oorlog in de vogelbuurt de algemene naam voor deze poel aan de Lieberger
weg waar hij samenkomt met de Hinckelersstraat en overgaat in de weg over Anna s Hoeve. Opmerkelijk 
is dat bij de uitvoering van het werkverschaffing plan van Anna's Hoeve het kommetje in zijn oorspronkelijke 
staat gelaten werd Hen heeft het niet vergraven of een verbinding gemaakt met de vijver bij het I41tte 
Strandje. Kennelijk heeft Dudok de natuurlijke staat en de historische waarde van dit Kommetje hoog 
geschat. De omgeving van het Kommetje is moeilijk toegankelijk. Hierdoor is er min of meer een natuur
lijke bos zoom ontstaan. Er ligt veel dood hout zowel in het water als op het droge. Dit materiaal en het 
hoge vochtgehalte hebben weelderige mossen- en korstmossengroei tot gevolg, waarbij enkele weinig 
voorkomende en zelfs rodelijstsoorten voorkomen. 

Dit citaat geeft aan dat het oorspronkelijke parklandschap Anna's Hoeve zich in de 70 jaar na de aanleg heeft 
ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied, dat toch wel heel kwetsbaar is. Bij de sanering zal met die 
kwetsbaarheid terdege rekening gehouden moeten worden. Het inzetten van machines moet zorgvuldig en 
in overleg gebeuren, zodat de natuur zoveel mogelijk gespaard blijft. 

Waarschijnlijk wordt nog dit jaar een begin gemaakt met de sanering van de Speelweide en de Speelweide
vijver. Er zullen hekken rond dit deel van Anna's Hoeve worden gezet. Bepaalde bomen en struiken zullen 
moeten worden gekapt. De hele operatie zal een aanslag zijn op de habitat van alle hier voorkomende 
diersoorten. Helaas is dit onvermijdelijk. 

Onze vereniging is bij het hele proces betrokken en wordt door alle partijen als serieuze gesprekspartner 
beschouwd. Er wordt naar ons geluisterd. We zullen er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te 
beperken, en ervoor te zorgen dat Speelweide en vijver op verantwoorde wijze worden heringericht. In de 
saneringsplannen zal voor de herinrichting een duidelijk omschreven budget moeten worden vrijgemaakt. 

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve viert dit jaar haar twintigjarig bestaan. Ter gelegenheid van dit 
jubileum zal er een mooi boek over Anna's Hoeve verschijnen. Het belooft een opmerkelijk boek te worden 
met veel nieuwe, nog niet eerder gepubliceerde informatie. 

Voor het jaar 2004 wens ik u en de uwen veel voorspoed, en een goede gezondheid. Daarnaast spreek ik de 
wens uit dat de natuur in het Gooi niet verder aangetast zal worden. Als natuurliefhebber hoop ik dat de 
weg langs de hei naar het Mediapark er nooit zal komen. In de twintig jaar van het bestaan van onze 
vereniging is er veel natuur verloren gegaan aan kantorenbouw en wegenbouw. Ook voor de woningbouw 
zijn de grenzen nagenoeg bereikt. Gelukkig wordt er niet op Anna's Hoeve gebouwd en komt de nieuwe 
woonwijk ernaast te liggen. Laten we de natuur die er nog is bewaren en behouden voor de toekomst. 
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RECREATIEONDERZOEK ANNA'S HOEVE 

Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van onze vereniging zal er een boekje over Anna's 
Hoeve worden uitgebracht. Hierin komt ook de recreatie in "ons" natuurgebied aan de orde. Om 
hierover zinnig te kunnen schrijven is er een onderzoek verricht naar die recreatie. Eén van onze 
verenigingsleden, de heer Sander Koopman, heeft een vragenlijst voor bezoekers van Anna's Hoeve 
opgesteld. Aan de hand van deze lijst zijn bij de twee meest gebruikte ingangen van Anna's Hoeve 
85 mensen ondervraagd omtrent hun bezoek aan het natuurgebied. 

De verkregen gegevens zijn door Sander verwerkt in een prachtig uitgevoerd rapport van wel 63 
, bladzijden. Zeer uitgebreid en wetenschappelijk verantwoord wordt hierin verslag gedaan van de 
werkwijze bij de totstandkoming van het rapport, de bevindingen, mogelijke afwijkingen, fouten en 
onvolledigheden, wat al niet. Ook een literatuurlijst en allerlei diagrammen ontbreken niet. Sander 
heeft duidelijk eerder met dit bijltje gehakt en is niet over één nacht ijs gegaan. 

Het voert te ver om hier uitgebreid op het hele rapport in te gaan. Daarom wordt in de Koerier 
alleen een samenvatting van de bevindingen over de recreatie op Anna's Hoeve gegeven. Die zijn 
buitengewoon interessant, en soms ook verrassend. 

Op basis van het aantal bezoekers van Anna's Hoeve dat door de enquêteurs geteld is kon worden 
berekend dat ongeveer 15.000 mensen per jaar ruim 69.000 bezoeken aan Anna's Hoeve afleggen. 
Hieruit kan worden afgeleid dat sommige bezoekers meerdere malen per dag naar Anna's Hoeve 
komen. Per bruikbaar uur, tussen zonsopgang en zonsondergang, betreden gemiddeld 19 mensen 
Anna's Hoeve. 

Het zijn vooral mensen in de leeftijdscategorie van 20 tot 64 jaar die Anna's Hoeve bezoeken. Dit is 
in overeenstemming met het algemene beeld van bezoekers van natuurgebieden: kinderen mogen 
vaak niet alleen op pad, jongeren zoeken meestal vermaak dat spectaculairder is, en het is niet elke 
persoon die ouder is dan 64 gegeven om nog een flink eind te wandelen. Overigens zijn er meer 
mannen dan vrouwen ondervraagd. Dit kan natuurlijk toeval zijn , maar misschien weegt hier mee 
dat vrouwen zich eerder onveilig voelen in de betrekkelijke verlatenheid van een gebied buiten de 
bebouwde kom. 

Meer dan 60% van de bezoekers van Anna's Hoeve komt er al langer dan 15 jaar. Iets meer dan de 
helft van het totale aantal bezoekers heeft een historische band met het gebied. Veelal kwam men 
er als kind al spelen. Andere mogelijke vormen van historische binding, zoals bezoeken met school 

De Speelweidevijver 
(tekening R. van 't Hoft) 

,.,."",."""".",. of familie, al dan niet aan de speeltuin, 
komen weinig voor. 

Bijna 90% van de bezoekers is afkom
stig uit Hilversum. De helft daarvan 
woont in straten in de directe omge
ving van Anna's Hoeve. Meer dan de 
helft van alle bezoekers komt te voet 
naar Anna's Hoeve, wat voor de hand 
ligt gezien het feit dat velen ook heel 
dichtbij wonen. Het aantal mensen dat 
per auto komt mag echter toch niet 
uitgevlakt worden: 32%. Jammer 
genoeg is mensen niet gevraagd 
waarom ze met de auto naar Anna's 
Hoeve kwamen. > > 
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Het doel van 83% van de bezoekers is om op Anna's Hoeve te wandelen. Door 64% van het totale 
aantal bezoekers worden honden meegebracht. Duidelijk sportieve bezigheden als trimmen of 
fietsen werden veel minder genoemd. Het aantal bezoekers dat op Anna's Hoeve komt vissen is 
ook relatief klein. 

De geënquêteerden mochten ook aangeven wat zij het mooiste plekje van Anna's Hoeve vonden. 
Bijna iedereen kon wel één of meer favoriete plekken noemen, waarbij vooral de Speelweide en de 
Speelweidevijver hoog scoorden. Maar veel mensen vonden het hele gebied gewoon prachtig. Op 
de vraag wat de mensen aanspreekt in Anna's Hoeve, kwam vaak als antwoord de rust, de mooie 
natuur, het water, dat het helemaal een mooi gebied is, en het feit dat honden er los kunnen lopen. 

De ondervraagden mochten ook melden of ze verder nog iets op hun hart hadden. Eenvijfde deel 
had eigenlijk geen verdere opmerkingen, maar meer dan 35% van de mensen vonden dat Anna's 
Hoeve zeker behouden moet blijven. Klachten waren er vooral over gebrekkig onderhoud, andere 
recreanten, gebrek aan voorzieningen als bankjes en afvalbakken, en zwerfvuil. In mindere mate 
hadden mensen aanmerkingen over de waterstand, het natuurbeheer, stankoverlast (van de RWZI), 
lawaaioverlast (van verkeer), of gaven ze blijk van interesse in de nabije toekomst (sanering en 
woningbouw). 

In het rapport worden ook conclusies getrokken die tot nadenken stemmen. Aan de ene kant is de 
recreatie belangrijk voor het behoud van Anna's Hoeve: als er niemand wilde komen en niemand 
zich erom bekommerde, zou het met Anna's Hoeve gauw gedaan zijn. Maar aan de andere kant 
wordt de natuur in Anna's Hoeve ook verstoord door de aanwezigheid van bezoekers: vogels en 
andere kleine dieren worden voor een deel verjaagd, en de vegetatie wordt beïnvloed door de 
meststoffen in de gedeponeerde hondenpoep. 

Dit rapport is aan de gemeente en de provincie aangeboden, opdat deze instanties kennis kunnen 
nemen van de onderzoeksresultaten. Voor serieus geïnteresseerden zijn nog enkele 
exemplaren van het rapport beschikbaar, tegen een vrijwillige bijdrage. Belangstellenden kunnen 
hiervoor contact opnemen met Meijndert Ruitenberg, tel. 6832 762. 

LEDENVERGADERING: MAANDAG 19 APRIL 

Om alvast te noteren in uw agenda: op maandagavond 19 april a.s. (dat is één week na Pasen) zal 
onze jaarvergadering worden gehouden. In deze vergadering zal zeker worden stilgestaan bij ons 
twintigjarig bestaan, maar de "echte" herdenking daarvan zal later in het jaar plaatsvinden, waar
schijnlijk in september. 

GAAT U VERHUIZEN? 

Vergeet dan vooral niet uw nieuwe adres aan ons door te geven. 
Onze gegevens vindt u op de bon achterin dit blad (omslagpagina). 
U kunt die bon gebruiken, of ons bellen, schrijven of mailen. 
Als uw Koerier bij u wordt bezorgd door een vrijwilliger, kan het 
blad na uw verhuizing niet via de post worden doorgestuurd naar 
uw nieuwe adres. Zonder uw adreswijziging kunnen wij u niet 
meer vinden! 
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HOE HET ALLEMAAL BEGON 
Onder deze kop werd in de allereerste Anna's Hoeve Courier (zo werd dat toen gespeld) 
beschreven hoe onze vereniging tot stand is gekomen. Het begon allemaal met een bericht in de 
krant .... 

Woensdag 23 november 1983 met grote letters in Gooi- en Eemlander: IYissterfte door gebrek 
aan water in vijvers van Annas Hoeve/~ JooP Dijkman op de foto met twee dode palingen. De 
krant vervolgde met: IVerschillende natuurliefhebbers zien de vissterfte met lede ogen aan. Van 
diverse kanten is er bij de Gemeente al op aangedrongen om actie te ondernemen. 11 Men vreest 
voor nachtvorst en dan zou het complete visbestand het loodje leggen. Door de uitzonderlijk lage 
waterstand kon men toen goed zien wat er zoal in de vijvers lag: oude fietsen, bromfietsen, een 
karretje van de supermarkt, kortom teveel om op te noemen. Enkele vissers opperden toen het 
idee I'l<unnen we die rommel niet opruimenr 

Vissterfte doorgebrekaan·water in vijvers 
HILVERSUM - De vijvers bij Anna's Hoeve staan bijna droog. 

Het water is de afgelopen tijd tot een laagje van tien centimeter 
'gezakt. Als gevolg daarvan sterft iedere dag een groot aantal vis· 
sen. Omdat ze op het droge komen of omdat ze nu heel gemakkelijk 
prooi worden van meeuwen en reigers. Verschillende natuurlief
hebbers zien de vissterfte met lede ogen aan. Van diverse anten is 
er bi j de gemeente ook al op aangedrongen om actie te onderne
men. Ook wordt gevreesd voor een ~are nachtvorst. Als er een 
flinke laag ijs op het water komt dat hebben de vissen helemaal 
geen zuurstof meer en zal het complete visbestand in de vijvers het 
loodje leggen. 

, Een woordvoerder van de gemeente zegt het probleem te, kennen. Volgens 
hem wordt er momenteel ook al aan gewerkt door middel van ~n noodo
plossing. "We weten dat het water minimaal is in de vijvers. Maar ook In 
andere vijvers in Hilversum is de waterstand heel laag. Sinds vrijdag heb
ben we een contract met de NOS dat via de KRO studio bronwater via een 
rioleringssysteem naar de vijvers wordt geleid". 

Pompen 
De woordvoerder zegt dat het met een hoeveelheid van duiz,end kubieke 

meter per dag wordt aangevoerd. Het water wordt via het Laapersveld 
naar de Riebeeckvijver gepompt en vervolgens naar Anna's Hoeve. 

"Het is natuudijk een noodoplossing. Dat weten we maar al te goed. Da~r 
proberen we voor volgend jaar een betere oplossing voor te hebben. Die 18 
nu zo goed als rond Het komt er op neer dat we water van het waterlei
dlngsbedrijf aan de Larenseweg gaan pompen naar het Laarderwasmeer. 
Als die kwaliteit daar zo goed is als we willen, zal het naarde anderevijvers 
worden geleid. We hopen dan dat dit soort toestanden niet meer voorkomen. 
Maar nu kunnen we niet meer doen dan die duizend kubieke meter per dag 
naar de diverse vijvers brengen. Het is te hopen dat we daar nog op tijd mee 
zijn", 

• De heeT Dijkman met een a~ntaL dode palingen die hij uit 
de vijve-TS bij Anna's Hoeve heeft gehaald, (Foto: Stevens). 

Er volgde een gesprek met de Afdeling Reiniging van de Gemeente. Het resultaat was: de 
Gemeente had wel het materiaal, maar geen mensen. Na spoedoverleg bleken 35 mensen bereid 
om mee helpen de vijvers schoon te maken. Een dag werd afgesproken en s morgens om 09. 00 
uur zou de operatie beginnen. s Nachts kwam evenwel een hoosbui en s morgens om 09.00 uur 
was de waterstand zoveel hoger, dat met schoonmaken niet begonnen kon worden. Afgesproken 
werd om in t voorjaar de gelegenheid af te wachten. Toen was de bal begonnen te rollen. 

Jan en Flip Deijs kregen het advies: probeer een vereniging te stichten met zoveel mogelijk leden 
waardoor je bij de Gemeente veel sterker je wensen naar voren kunt brengen. Jan en Flip op de 
fiets in de regen aan het werk en hoe!! Deze twee mannen zijn dus de voorlopers geworden, en 
hebben ontzettend veel werk geleverd om te komen tot wat wij nu hebben. Het contact onderling 
was gelegd en daaruit vloeide voort: I'l<unnen we niet eens bij elkaar komen om te overleggen wat 
er zoal verder moet gebeuren. Want Jan en Flip Deijs staan overal alleen voor. 11 

\Mi vroegen de heer H. de Ronde, al jaren alleen bezig met Anna s Hoeve om ons op een avond 
voor te lichten en te informeren daar hij als deskundige vele contacten had opgebouwd \Mj 
konden misschien ons voordeel daarmee doen. 
Afgesproken! Op 29 novembèr 1983, s avonds 20. 00 uur in het gebouw van de Stichting 
Hilversumse Gemeenschap, (toen) gevestigd op Steynlaan 9 te Hilversum. > > 
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Aanwezig 18 personen, 2 personen met kennisgeving afwezig. In deze vergadering werd de naam 
van onze vereniging gekozen. ItWj zouden ons als doel stellen: 
I) Bescherming van het milieu in de ruimste zin van t woord 
2) Niet alleen woorden, maar bovenal daden stellen. 
3) Contributie I cènt per dag, dus f 3,65 per jaar. 
4) Activiteiten ontplooien, bijvoorbeeld rapporteren, controleren, inspreken, suggesties doen. 
5) Mededelingen verspreiden in de omgeving van Anna s Hoeve. 

Maar bovenal geldt de bestrijding van iedere vorm van aantasting van het natuurlijke milieu. 

In deze zeer geslaagde bijeenkomst werd uiteindelijk besloten om een werkgroep in te stellen om 
zo een opzet te maken en voorbereidingen te treffen die leiden tot de definitieve oprichting van 
een vereniging. Op een oprichtingsvergadering zou dan officieel een bestuur gekozen kunnen 
worden. Getracht zou worden om in maart 1984 gereed te zijn om gericht te gaan arbeiden. 

De Stichting Hilversumse Gemeenschap was indertijd de organisatie voor het buurtopbouwwerk: 
bewoners ondersteunen om systematisch zelf te werken aan verbetering van het woon- en 
leefklimaat. Tegenwoordig valt dat onder de Stichting SIS. 

Hoewel onze vereniging officiëel is opgericht op 17 april 1984, is de datum 29 november 1983 in 
onze historie minstens even belangrijk. Toen werd immers de werkgroep opgericht om te komen 
tot oprichting van onze vereniging, en werd ook de naam van de vereniging al vastgesteld. 

Hierna vervolgen we de geschiedenis, gebaseerd op het verslag in de eerste Anna's Hoeve Courier. 

In de voorbereidingswerkgroep werden benoemd 
j Deijs - voorzitter 
H.s. Kwappenberg - penningmeester 
M.P. Vlaanderen - secretaris 
j Dijkman -lid 

Ph. Deijs - lid vereniging in oprichting to t behoud van 

Besloten werd in overleg met 
de Stichting Hilversumse Ge
meenschap een Manifest op 
te stellen voor verspreiding in 
de omgeving. Diverse leden 
gaven zich op om te helpen 
bij de verspreiding hiervan. 

Onderaan dat Manifest zat 
een strook, voor aanmelding 
als lid Er werden 1000 mani
festen gedrukt, en toen aan 
het werk: bezorgen en laten 
ophalen van de strookjes. 

Kunt u begrijpen dat we de 
grootste bewondering heb
ben voor deze mensen, die 
vrijwillig deze taak op zich 
namen, maar ook afmaakten! 

» 

"ANNA' s HOEVE" 

MANIFEST. 
Het weinige natuurgebied i n en t'ond Anna I s Hoeve dat ons n09 rest, dreiqt 
verloren t e 9aan . 

Br 15 geen beheersplan, onvoldoende verzorging en praktisch geen t.oez1ctlt . 

In zijn acties voor verbetering heeft dhr. tie Ronde jarenlang a11een qestaan en 
julat door onze passiviteit kon geen vuist vorden gemaakt . 

Daarom hebben wij I een aantal buurtgenoten, besloten over te çaan tot oprichting 
van een Vereniging tot behoad en verbetering van Anna l e Hoeve en omqevlnq. 

Ons doel is : Bescherming van het nat.uur l ijke D\ilie~ door middel V4n woord en 
daJld. 

In on8 aller be.lanq,. ook dat van onze kinderen, nod1gen wij [J uit Massaal lid te 
word.n van deze Vereniging, om zodoende mede te kunnen beall.ssen over de -eiqen 
Achtertuin" . 

De contributie kan geen belemmering zi.jn, nl . 1 cer..t per da<]. t. 3,65 per vol 
jaa.r. 

Het manifest van december 

/983. Huisnummers en 

telefoonnumers zijn in deze 

(verkleinde) afbeelding 

weggelaten. 

Namens de vereniging in oprichting, 

J. Oeijs, Mercuristraat Hilversum 
H. J::wappenberq. Lieber~rweq • 
Ph. Deijs, Saturnusstraat 

Voorlopig Secretariaat : 
M. P. Vlaanderen 
OOsterengwe:q 

HiLvers\UII 

• 
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Dinsdag 20 december 1983 in de Gooi en Eemlander met dikke letters: 
"Bewoners zetten zich in voor natuur Anna:S- Hoeve. Men is bezig met het oprichten van een 
vereniging. Er hebben zich al 150 leden aangemeld" 

DINSDAG 20 DECEMBER 1983 

Schoonmaken vijvers en bos staat voorop 
Het zal wel het komend voorjaar 

worden voordat de schoonmaakploeg 
er op uit trekt. Vlaanderen: .. We waren 
het eigenlijk al van plan toen het water 
in de vijvers laatst zo laag stond. Je zag 
,al het vui~ liggen. Maar de gemeente 
heeft er water bijgepompl Dat moest 
vanwege.de vissen"~ Ook het bos wordt Bewoners zetten zich in in het voorjaar gereinigd. ' . 

. Enthousiast 

voor natuur Anna'sHoeve Voorlopig zijn de initiatiefnemers uit 
de buurt nog drukdoende om .meer 
mensen enthousiast te· krijgen voor 

_hun ideeën. In· de omgeving worden 
. zo'n vijfhonderd brieven verspreid. Tot 
nu toe hebben ongeveer honderdvijftig 
mensen positief gereageerd, maar dit 
aantal'stijgt nog dagelijks, De contri
butie behoeft dan ook geen beletsel te 

, zijn, want die bedraagt slechts een cent 

(Van onze verslaggever Herman Elzinga) 

HILVERSUM - Bewoners in de omgeving van Anna's Hoeve 
willen zich gaan inzetten om het natuurlÎjk milieu in het gebied 
te beschermen. Men is bezig met het oprichten van een vereni
ging. Er hebben zich inmiddels al 150 leden aangemeld. 

In een brief, die in de buurt is ver
spreid, wordt gesteld dat "het weinige 
natuurgebied in en rond Arma's Hoeve 
dat ons nog rest" verloren dreigt te 
gaan. Er is geen beheersplan, onvol
doende onderhoud en practisch geen 
toezicht, aldus de initiatiefnemers en 
daarom moet er nodig wat gebeuren. 

Voorlopig secretaris M. P. Vlaande
ren: "Als je hier zomers zit te vissen zit 

je om de haverklap ergens aan vast. 
Een karretje van de Komart of een 
oude fiets. Mensen kunnen hier nau
welijks nog wandelen omdat er veel 
oaardriiders komen". 

Veel mensen uit de buurt herinner
den zich de naam H. de Ronde nog wel. 
Deze strijder voor een beter milieu was 
ook veel bezig voor Arma's Hoeve, 
maar moest na een flink aantal jaren 

de strijd gedesillusioneerd staken: wordt toch eerder geluisterd dan wan- ! 
Weinig of geen medewerking van de neer je iets alleen doet", 

~:~t:~n h~~~~~~1~j:o~~ ~lr ~~~' \ deD;~!~kte°~~ ~:I :~:~:~~~l;~~ " per dag. ' , 
gooien. nen van de verenfging-in-spé. "De ge-

Hel ligt in de bedoeling dat er half ja
nuari ' een oprichtingsvergadering 
wordt gehouden. De v~ren.iging tot be
houd en verbetering van Mna's Hoeve 
en omgeving: dat is de naam die is ge
kozen, Wat d~ vereniging, pehalve 

Personeel 

Dezelfde De Ronde is nu benaderd 
door de vereniging in oprichting. "Hij 
vond het een schitterend idee" ,. zegt 
Vlaanderen. ,,Nu is de heer De Ronde 
onze adviseur". Overleg met de ge
meente js er inmiddels ook al geweest 
en er bestaat nu iets meer vertrouwen 
in samenwerlting met de gemeente. 
V1aanderen: "Naar een vereniging 

meentevond het een prachtig idee. Men 
vertelde dat men het gebied zelf ook 
wel wilde schoonmaken, maar dat 
daarvoor hel Personeel ontbrak. Wij , 
hebben zo'n 35 man die het wel willen 
doen. De gemeente gaat dan het mate- i,' 
riaa lleveren". . schoonmaakwerkzaamheden, ' nog ') 

meer gaat doet} is niet bekend Vlaan:
deren: "We beginnen natuurlijk maar I 
pas, Als de vereniging er eenmaal is ka'
men de idePpn vanzelf wel:', 

Wanneer er in een vereniging 
mensen zitten die een goed 
interview met een krant 
kunnen hebben, dan wordt dit 
direct opgemerkt. Want de 
volgende dag was er een 
telefoontje van de VARA-radio. 
"Mijnheer, uw stukje in de 
krant past precies in onze 
rubriek Vroege Vogels. Kunnen 
wij met uw werkgroep een 
afspraak maken voor een 
opname bij Anna:S- Hoeve?" De 
volledige werkgroep, vier man 
sterk want de heer Dijkman 

had zich teruggetrokken, had bij Anna:S- Hoeve een leuke ontmoeting en zodoende kwam onze 
vereniging op Nieuwjaarsmorgen in de lucht. De volgende morgen waren er al reacties uit de rest 
van Nederland Bijvoorbeeld een mevrouw uit Purmerend wilde lid worden omdat zij vroeger in 
de buurt van Anna:S- Hoeve gewoond had Op 5 januari in de Gooi- en Eemlander met dikke 
letters: "Natuur in Anna:S- Hoeve gaat velen aan het hart, al 600 leden voor nieuwe vereniging. 
Sinds het eerste optreden, zijn de initiatiefnemers bedolven onder de adhesiebetuigingen van 
voornamelijk bewoners uit de omgeving van Anna:S- Hoeve. 11 

Onder de stukjes in de kranten werden steeds de namen en adressen vermeld van de werkgroep, 
waar de mensen zich konden opgeven als lid Buiten de Gooi- en Eemlander, waar een buiten
gewoon contact mee is opgebouwd, hebben ook de Gooi en Eembode en de HIK aandacht 
gevraagd voor onze vereniging. 

Weer naar aanleiding van deze stukjes kwam er een telefoontje van de ROVOZ (radio omroep 
voor zieken), IIVWlt u bij ons komen om voor de zieken in ziekenhuis en in bejaardencentra > > 
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AI zeshonderd leden voor nieuwe vereniging een opname te maken over uw 
vereniging in oprichtingrAfspraak 
gemaakt en twee leden van de 
werkgroep ondergingen hun radio
debuut. Ook hierop kwamen 
reacties van nieuwe leden. 

Natuur in Anna's Hoeve 
gaat velen aan het hart 

BIL VERSUM - De vereniging in 
. oprichting, die zicb gaat beijveren 

voor bet beboud van de natuur in An
na's Hoeve, beeft ia.m.iddels al zes
bonderd leden. Sinds bet eerste op
treden', "balf december. "zijn de initia
tiefnemers bedolven onder de adbe
siebetuigingen van voornamelijk be
woners uit de omgeving van Anna's 
Hoeve. 

Het feit dat Velen zicll steeds meer 
gingen ergeren aan de vervuiling van 

het natuurgebied Anna's Hoeve was 
het sein de koppen bij elkaar te ste
ken. Binnen afzienbare tijd hoopt 
men tot de oprichting van een officië
le vereniging te komen. Momenteel 
wordt bekeken wie van de leden in 
een bestUlU" kunnen zitting nemen. 

streefd. Zo heeft men zich voorgeno
men in het voorjaar de bossen en vij
vers van afval te ontdoen 

Voor diegenen die zich nog niet bij 
de vereniging-in-spé hebben aange
meld en dat alsnog willen doen, vol
gen hier de namen en adressen van de 

. leden van de werkgroep: J. Deijs, 
Het is de bedoeling dat de vereni- Mércurtusstraat 17; P. Deijs. Satur

ging het niet alleen bij woorden zal nusstraa't 55; lL Kwappenberg, we
laten, maar dat het natuurbehoud bergeIWeg 804 en M Vlaanderen, 
ook daadwerkelijk wordt nag~ Oosterepgweg 287. 

Gooi- en Eemlander van 5 januari 1984 

De strookjes voor aanmelding van 
nieuwe leden waren intussen opge
lopen tot ongeveer 700. De werk
groep, welke bijna dagelijks contact 
met elkaar had, heeft toen even 
rust gevraagd om alles op een rij te 
zetten. 

Voorbeeld- we wilden een ledenlijst maken, liefst alfabetisch. Ga er maar eens aanstaan, 700 leden! 
Onleesbare namen, onleesbare straten, wel betaald of niet betaald, enz. enz. Hier ging dus veel tijd 
in zitten, zodoende waren er al leden die vroegen: l'doen jullie nog wel wat of stoppen jullie 
ermeer Dit was gelukkig niet het geval. De werkgroep heeft genoeg gedaan, zoals besprekingen 
met de Afdeling Reiniging van de Gemeente, besprekingen met de Afdeling Milieu op het raadhuis, 
enz. Deze werkgroep heeft keihard gewerkt, en het resultaat was dat op 17 april in de Ont
moetingskerk de oprichtingsvergadering gehouden kon worden. In het begin heeft U kunnen lezen 
dat getracht zou worden in maart gereed te zijn, dus alles bij elkaar was 17 april niet al te laat. 

Tot zover de bijna letterlijke overname uit het verslag 
in de eerste Courier, mede namens Jan Deijs geschre
ven door werkgroeplid M.P. (Thijs) Vlaanderen, die 
zich om gezondheidsredenen niet beschikbaar stelde 
voor het eerste verenigingsbestuur. 

Ook de officiële oprichting op I 7 april haalde daags 
daarna uitgebreid de krant: => 

Uit de eerste Courier herhalen we hier ook de ver-

Vereniging tot behoud 
Anna"s Hoeve opgencht 

HILVERSUM - In de Ontmoetings- werkgroep ,,Behoud Anná's.~Hoeve en 
kerk aan de Minckelersstraat zijn gis- omgeving" om de oprichtingsvergade
teravond 60 mensen bijeen geweest om ring bij te wonen. De bestuursverkie
de opriChtingsvergadering van de ver- zing die tijdens de vergadering gehou
eniging tot behoud ,.,Anna's Hoeve" bij den werd verliep vlot omdat er van te 
te wonen. De leden kozen een bestuur voren al kennismakingsgesprekken 
en bespraken alvast wat suggesties met de kandidaten gevoerd zijn. Het 
voor het behoud van Anna's Hoeve en bestuur bestaat nu uit negen leden. 
omgeving. 

Ongeveer 60 van de 700 leden hadden 
gehoor gegeven aan de oproep van de 

korte notulen van de oprichtingsvergadering die plaatsvond in de 
Ontmoetingskerk. en die geheel werd voorgezeten door Jan Deijs. 

Aanwezig: 52 leden. 

Om 20. 10 uur opent de heer J Deijs de vergadering en heet iedereen 
welkom. Hij deelt mede dat er allereerst een bestuur gekozen moet 
worden en dat daarna een ieder met suggesties en vragen kan komen. 

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 af
sluiting van deweg langs Anna's Hoeve 
aangekaart. Ook de plaatsi:hg van meer 
vuilnisbakken om het terrein schoon te 
houdim kwam aan de orde. Verder 
werd er nog gesproken over de cross
baan bij Anna's Hoeve die volgens le
den ontzettend veel schade a"angericht 
heeefl Dat is in strijd met de doel
stelling van de vereniging die juist de 
beschenning van het natuurlijke mi
lieu van Ann,a's Hoeve en omgeving 
nastreeft. 

Hij noemt vervolgens nog eens de namen van de mensen die in de voorbereidingsgroep zitten: 
J Deijs (voorz.), M. Vlaanderen (secr.), H. Kwappenberg (penn.,), H. Eerenberg en F. Deijs. 
Voor tot de bestuursverkiezing wordt overgegaan komen er enkele opmerkingen uit de zaaf. 
Mevr. Lam: plastic zakken in de vuilnisbakken doen. Heer Toes: is positief over het doel. 

Hij vraagt zich vooral af hoe de gemeente over onze nieuwe Vereniging denkt. Heer Kremer: wil 
dat er snel mogelijk toegangsborden geplaatst worden. Mevr. Philips: kunnen we geld van de 
gemeente krijgen? Heer van Huisstede: vraagt hoe de voorzitter wordt gekozen. 

Vervolgens noemt de heer J Deijs welke personen zich kandidaat gesteld hebben voor een 
bestuursfunctie. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn worden achtereenvolgens benoemd 

» 

• 
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W. Keijzer voorzitter 
W. Deijs jr. I e secretaris 
M Veerman-Nijhuis 2e secretaris 
H. Kwappenberg Ie penningmeester 
j Deijs 2e penningmeester 

en de algemene bestuursleden L. Philips- Verstegen, Ph. Deijs, H. Eerenberg en j Harder. 
De heer Vlaanderen heeft zich niet kandidaat gesteld en wordt bedankt voor zijn vele werk in de 
voorberereidingsgroep. 
Na de pauze doet de voorzitter een beroep op iedereen mee te werken aan het behoud van 
Anna's Hoeve. Op zijn vraag om suggesties van de aanwezigen melden zich: Heer Schnitger: meer 
politietoezicht. Heer Bottenheft: maak circulaires met de doelstelling van de Vereniging. Heer 
Toes: statuten en reglement opstellen, maak een programma voor het gebied en bespreek dat met 
de gemeente, fietspad Hilversum-Baarn, schoonmaakacties samen met de jeugd Heer de Jong: laat 
het bestuur informeren hoe het met de crossbaan is gesteld Heer van Huisstede: hoe wordt 
contributiegeld besteed? 
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt ieder voor zijn/haar komst en inbreng. 

Opgemerkt moet worden dat de heer W. Keijzer door afwezigheid nooit als voorzitter heeft 
kunnen functioneren. Bij gebrek aan een vice-voorzitter heeft Jelle Harder al direct enkele malen de 
bestuursvergaderingen geleid. In de ledenvergadering van I I december 1984 werd de heer Gert 
T oes tot de eerste "echte" voorzitter van de Vereniging benoemd. 

Van de genoemde mensen van het eerste uur zijn er helaas, voor zover ons bekend, al zes over
leden: Ph. Deijs, H. Eerenberg, H. Kwappenberg, G. Toes, M. Veerman-Nijhuis en M. Vlaanderen. 

HONDEN AAN DE LIJN VAN 15 MAART TOT 15 JULI 

In het achterste deel van Anna's Hoeve, voorbij het eind van de Bergvijver, geldt tijdens het 
broedseizoen (15 maart tot IS juli) een aanlijngebod voor honden. In dit gebied mag gedurende 
deze periode dus alleen met honden gewandeld worden als deze aan de lijn gehouden worden . Het 
aanlijngebod wordt aangegeven met kleine groene bordjes aan het begin van ieder pad: 8 bordjes 
aan de westkant van de snelweg, en ook 8 bordjes aan de oostkant. 

Deze maatregel heeft ten doel om in de broedtijd de rust in het bos en 
op de hei en het Geitenweitje zoveel mogelijk te handhaven. Loslopende 
honden brengen veel onrust teweeg onder de vogels en zoogdieren, die 
veelal voor het menselijk oog niet te zien zijn maar die zich wel degelijk 
in het gebied bevinden. In het westelijk deel van Anna's Hoeve, het vijver
gebied en op de Berg, mogen honden het hele jaar loslopen. Dat heeft 
ook te maken met de tweedeling van natuur- en recreatiegebied Anna's 
Hoeve. In het westelijke deel staat de menselijke aanwezigheid voorop: 
het is er in de eerste plaats recreatiegebied (in de natuur). Het oostelijke 
deel van Anna's Hoeve vormt de enig overgebleven (bijna) onbebouwde 
verbinding tussen de Gooise natuurgebieden en de rest van de Utrechtse 
Heuvelrug. Hier is het dus in de eerste plaats een natuurgebied, waar 
mensen niettemin wel mogen wandelen. Maar in het broedseizoen moet 
de hond er aan de lijn! 
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ZATERDAG 21 FEBRUARI: 

NARDINCLANT WEER IN ACTIE IN ANNA'S HOEVE 
In het jaar 2000 heeft de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant in maart en in november op 
twee verschillende plaatsen in Anna's Hoeve een open plek gemaakt in een monotoon stuk naald
bos, een zogenaamde "dennenakker", in het verleden aangeplant voor de houtproductie. Zulke 
bossen zijn voor de natuur niet bijzonder waardevol. In de open plekken kan het bos zich verjon
gen met spontaan opschietende loof- en naaldbomen. Daardoor krijgt het bos een afwisselender 
karakter, wat weer meer vogels en andere dieren trekt, en krijgen ook andere planten een kans. 

Op zaterdag 21 februari a.s. staat opnieuw een actie in Anna's Hoeve op het programma, nu in een 
bos perceel gelegen tussen het Heitje en twee andere heidevelden: de heide langs de A27, en de 
heide in de bocht van de Weg over Anna's Hoeve. Op het plattegrondje achterin deze Koerier vindt 
u dit driehoekige bosperceel ongeveer één centimeter rechts boven het cijfer 8 (het Heitje). 

Dit bosperceel bestaat voornamelijk uit Japanse lariks, aangeplant in 1944. De be
doeling is om een ril van omgetrokken bomen te maken, tussen twee aangren
zende heideveldjes. Het lijkt alsof de heideveldjes met elkaar worden verbonden. 
In werkelijkheid wordt er een halfopen ruimte gecreëerd, waardoor er land
schappelijk meer een eenheid onstaat, waarbij sprake is van een geleidelijke 
overgang tussen bosrand en heide. Op de heideveldjes worden opschietende 
jonge boompjes overigens verwijderd, zodat het accent duidelijk op het ontwik
kelen van heidevegetatie komt te liggen. Het terugdringen van de bosrand past in 
de strategie om de heide meer ruimte te geven. liggende bomen dienen verder 
onder meer als schuil- en nestplaats voor dieren in het bos. 

lariks Belangrijk is ook de ontwikkeling van een gradiënt, waarbij een meer natuurlijke 
overgang ontstaat tussen bos en heide. Ecologisch gezien zijn gradiënten heel 

waardevol, voor bijvoorbeeld vogels, reptielen en insekten (vlinders). 

Voor deze actie gaat een aantal oude bomen sneuvelen. Dat LIJKT op vernieling van de natuur, 
maar dat is het niet. Het gebeurt professioneel en weldoordacht, en na een aantal jaren zal de 
natuurwaarde van het gebied er juist door vergroot blijken te zijn. 

Deze actie van Nardinclant is een eerste aanzet om de natuurwaarden in dit stuk Anna's Hoeve, 
belangrijk voor de ecologische noord-zuidverbinding, verder te verhogen. 

Wie zin heeft om te komen meehelpen is van harte welkom. Nardinclant beschikt over het juiste gereed
schap. Verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats tegenover het restaurant. Eventueel brood meenemen. 
Voor koffie en soep wordt gezorgd. Het werk duurt tot ongeveer 15.30 uur. Wie alleen wil komen kijken is 
ook welkom. 

Hoe gaat het intussen met de open plekken van 
2000? Het opengemaakte stuk dennenbos uit 
1946 bij de spoorlijn, achterin Anna's Hoeve, is 
al aardig aan het veranderen in een jong loofbos 
met voornamelijk lijsterbessen. De Amerikaanse 
vogelkers die er als eerste spontaan opschoot 
is hier al bijna helemaal door onze bosploeg uit
geroeid. Heel anders is het in het Reigers-
bos naast de Vijver bij het Witte Strandje. Hier 
groeien bijna alleen nog maar mossen en varens. 
Piepjonge eiken- en hulstboompjes die hier 
's zomers ontspruiten worden er prompt op
gegeten, waarschijnlijk door de konijnen. Hier 
moeten we dus wat meer geduld hebben! 
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET ..... 
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

Sportvelden worden NIET verplaatst 
(donderdag 30 oktober 2003) 

Op de "Pagina Noord-Holland" in de Gooi en Eembode van 30 oktober staat een bericht onder de 
kop "Doorbraak voor Anna's Hoeve". In dat bericht staat letterlijk: "Sportvelden gaan op de schop 
en worden elders weer aangelegd." Deze informatie is niet helemaal juist. De vijf grote sportvelden 
van de verenigingen Wasmeer en De Zebra's in het zuidelijke deel van het sportcomplex zullen 
hooguit op de schop gaan ter verbetering van de grasmat. Zij worden echter niet naar elders 
verplaatst. 

De drie noordelijke voetbalvelden verdwijnen, om plaats te maken voor de nieuwe 
rioolwaterzuivering en voor de gecontroleerde opslag van vervuilde grond. Deze velden en de 
daarbij aanwezige clubgebouwen zijn op dit moment nog voor een aantal doeleinden in gebruik. 
HSV Wasmeer zal hier in de toekomst niet meer over een veld kunnen beschikken, en de 
Kynologenclub en theatershowgroep The Lucky Boys en Girls zullen elders ondergebracht moeten 
worden. 

(De "Pagina Noord-Holland" wordt aangeleverd door de provincie en valt niet onder redactionele 
verantwoordelijkheid van de Gooi en Eembode.) 

Provincie Utrecht heeft borden langs A27 verplaatst 
(vrijdag 14 november 2003) 

In de juist verschenen Anna's Hoeve Koerier staat een bericht over de borden langs de A27 
waarmee de provincie Utrecht de weggebruikers welkom heet en tot ziens wenst. 
Binnen een week nadat de provincie er via de Koerier op was gewezen dat twee van die borden 
op een verkeerde plaats staan, was deze situatie gecorrigeerd. De borden staan nu waar ze 
horen: bij de provinciegrens. Dat is nog eens snelle actie .. .. 

» 

• 
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De Groene Schakel 
(maandag 1 december 2003) 
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Op donderdag 4 december 2003 zal het Algemeen Bestuur van het Goois Natuurreservaat naar 
verwachting twee plan rapporten vaststellen: het "Uitvoeringsprogramma Noordelijke Heuvelrug" 
en het "Uitvoeringsplan Ontsnippering 't Gooi". Beide rapporten beschrijven vele voorgestelde 
maatregelen om de natuur in het Gooi te versterken en om het Gooi, als noordelijke deel van de 
Heuvelrug, ecologisch beter te verbinden met de Utrechtse delen van de Heuvelrug. 

Uit het eerstgenoemde rapport komt bijgaande foto van het oostelijk deel van "De Groene 
Schakel": de verbinding van de oostflank van het Gooi met de Utrechtse natuurgebieden. 

De A27 doorsnijdt het gebied van links onder naar rechts boven (de Stichtse Brug). Onderlangs de 
foto is de spoorlijn Hilversum-Baarn zichtbaar, met het huisje bij de overweg. De Albert 
SChweitzerweg, in noordelijke richting verder doorlopend als Oud Eemnesserweg, is herkenbaar 
aan een zwarte schaduwband door het bos. Iets links van het midden van de foto is met enige 
moeite viaduct Zandheuvel zichtbaar, waar de Weg over Anna's Hoeve onder de A27 doorgaat. 
De daar aanwezige stobbenwal (niet zichtbaar op de foto) vormt een minieme maar belangrijke 
natuurverbinding tussen het Gooi en Utrecht. 

links van de A27 een beboste heidestrook in Anna's Hoeve, grenzend aan bospercelen. Verder 
naar het noorden een deel van het Laarder Wasrnerengebied en de Zuiderheide (tlBlukheidetl). 
Rechts op de foto zijn conferentieoord Drakenburg en gebouwen van Amerpoort (Nieuwenoord) 
en Sherpa (Eemeroord) te zien. 

Toevoeging Redactie Koerier: Met grote instemming heeft het GNR-bestuur beide planrapporten 
verwelkomd en vastgesteld Het bestuur hoopt dat financiële middelen gevonden zul/en worden 
om in de komende jaren zoveel mogelijk van de voorgenomen maatregelen te kunnen uitvoeren. 

Infiltratievoorstel van G N R 
(donderdag 4 december 2003) 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Gooi Natuurreservaat van 4 december is 
bijgaande schets getoond. Hierop is de denkrichting van het GNR te zien voor de oplossing van 
het toekomstige waterprobleem van Hilversum Oost en de toekomstige inrichting van het Laarder 
Wasrnerengebied en Anna's Hoeve. > > 

• 



Na de bodemsaneringen wil 
het GNR geen gebiedsvreemd 
water meer toelaten in het 
Laarder Wasrneer, dat nog 
slechts zal bestaan uit twee 
oorspronkelijke vennen: het 
Grote Wasmeer en het Lange
water. Alle overige vennen, die 
ontstaan zijn door lozing van 
Hilversums afvalwater, worden 
teruggebracht in de oorspron
kelijke staat van stuifzandge
bied. Daarvoor moeten ook 
enkele droge delen van het 
gebied (die in het verleden ook 
door waterlozingen zijn ver
vuild) eerst alsnog gesaneerd 
worden. Het schone zand dat 
daarbij vrijkomt kan Hilversum 
goed gebruiken voor bijv. het 
bouwrijp maken van het oude 
zuiveringsterrein voor woning
bouw. 

Daar de vijvers van Anna's 
Hoeve te klein zijn om in de 
toekomst al het afvoerwater 
(effluent) van de nieuwe zuive
ring te kunnen bevatten, zijn 
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nieuwe vijvers nodig. Het GNR wil dat Hilversum daarvoor plaatsen 
aanwijst op Hilversums gebied, liefst helemaal ten westen van het 
GNR-gebied. Het GNR is overigens bereid het bosgebied achter Philips hiervoor op te geven. Bij 
zeer grote regenval, die zich een paar keer per eeuw zou kunnen voordoen, kan het water dan in 
noordelijke richting verder wegstromen, achter het Kamrad. De zuidelijkste nieuwe infiltratievijver 
heeft het GNR voorlopig getekend op de plaats van de sportvelden van Wasrneer en De Zebra's. 
Er van uitgaande dat die velden blijven waar ze zijn, zal hiervoor dus een andere plek gevonden 
moeten worden. Overigens is het de bedoeling dat er ook een fietsverbinding komt tussen de 
heide achter het Kamrad en Anna's Hoeve, dus achter het Philipsgebouw langs. Merk ook op dat 
het GNR nog steeds uitgaat van verlegging van de Weg over Anna's Hoeve achter het restaurant 
en de Berg langs. 

Wat de vijvers van Anna's Hoeve betreft: kennelijk wil het GNR de infiltratiecapaciteit vergroten 
door het Witte Strandje af te graven en een groot deel van de vijveroevers te voorzien van een 
soort kartelrand, waardoor het infiltrerend oppervlak toeneemt. 

Het bestuur van de Vereniging heeft nog geen standpunt bepaald over deze denkrichting, 
waarover geen overleg met ons heeft plaatsgevonden. 

Toevoeging redactie Koerier: Inmiddels heeft het bestuur van onze Vereniging vastgesteld geen 
voorstander te zijn van gekartelde oevers en van afgraven van het \IlI7tte Strandje .. Het bestuur 
vindt dit een onaanvaardbare aantasting van het ontwerp van Dudok Mocht het nodig blijken om 
in Anna's Hoeve in de toekomst meer water te laten infiltreren, dan geeft het bestuur de voorkeur 
aan andere oplossingen. - Zie ook blz. 16 voor het laatste nieuws! 

Anna's Hoeve: woonwijk of villagebied? 
(vrijdag 19 december 2003) 

Na de raadscommissievergadering Stad van 17 december is onderstaand 
bericht geplaatst op de website van Groenlinks Hilversum. » 

• 
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Groenlinks en D66 willen niet in het geheim met Ra-wethouder Niek Kreugel (Leefbaar Hilversum) 
vergaderen over de inrichting en omvang van de nieuwbouwwijk bij Anna's Hoeve. Daarom hebben beide 
fracties woensdagavond niet deelgenomen aan een 'vertrouwelijke' bespreking over de financiële aspecten 
van de nieuwe woonwijk. Bovendien vinden Groenlinks en D66 dat de buurtbewoners 'gewoon inspraak' 
over de nieuwe wijk moeten krijgen. 

LH-wethouder Kreugel moest in de raadscommissie Stad erkennen dat hij tussen twee vuren zit, en 
bovendien een tijdsprobleem heeft. Het zuiveringschap AGV wil wel verhuizen en een nieuwe zuivering 
bouwen, maar wil dan wel weten hoeveel de gemeente Hilversum er aan meebetaalt. Het zuiveringschap 
heeft al eerder gezegd dat verder uitstel alleen maar tot meerkosten leidt. 

Bovendien kon Kreugel woensdagavond bekendmaken dat hij eindelijk met de Noord-Hollandse milieu
gedeputeerde Albert Moens (Groenlinks) overeenstemming heeft bereikt over 'voorfinanciering' van het 
hele plan, en de eventuele kostenverdeling als Den Haag toch niet meebetaalt. Maar om het zuiveringschap 
financiële zekerheid te kunnen geven, heeft de gemeente een 'grondexploitatie' nodig voor de nieuwbouw
wijk. In zo'n exploitatie staat hoeveel het gebied gekost heeft, hoeveel er geïnvesteerd moet worden, en hoe 
de rekening op nul moet uitkomen. 

Als gevolg van die 'mi/joenenbesluiten' over de grondexploitatie zou de nieuwe wijk (volgens het geheime 
voorstel van Kreugel) zoveel procent dure, exclusieve villa's moeten bevatten, en zoveel procent laagbouw 
in de midden-categorie, en zoveel procent goedkope huurwoningen. Dat door Kreugel voorgestelde 
bouwprogramma was de 'uitkomst' van de grondprijs-bepaling. De Groenlinks-raadsleden lede de Vries en 
Serge Steenman maakten duidelijk dat zij niet de winst of verlies op het project de doorslag wilfen laten 
geven, maar de stedebouwkundige kwaliteit van de wijk. 

Volgens De Vries gaat het erom dat commissie en raad in het openbaar, inclusief inspraak van de buurt, 
moeten beslissen 'wat voor soort woonwijk' er moet komen. 'Moet het een tweede wijkje Diependaal worden, 
met veel dure laagbouw, of een wijkje dat aansluit bij Liebergen?'. Of moeten de grondmi/joenen bepalen 
wat er wel of niet gebouwd wordt?', zo vroeg Groenlinks zich af. 

Kreugel was van plan zijn raadsvoorstel achter gesloten deuren te behandelen, en op 7 januari in de 
gemeenteraad vast te laten stelfen. Groenlinks-raadslid Serge Steenman zei dat Kreugel niet op deze 
manier met de actieve buurtorganisaties kan omgaan. 'Die mensen hebben jarenlang aan de 
voorbereidingen meegewerkt. Ook hebben ze compromissen moeten slikken. Maar nu kunnen wij - als 
gemeenteraad - de buurt niet opzadelen met een vaststaand plan. Daar moet de normale inspraak op 
mogelijk zijn', aldus Steenman. 

Toevoeging redactie Koerier: Volgens de voorlichter van de Gemeente 
Hilversum is in de besloten vergadering uitgelegd wat de (goede) reden 
was om deze zaak nog niet in de openbaarheid te brengen.. Het onder
werp komt waarschijnlijk aan de orde in de commissievergadering van 
februari. 

Het Boswerk in 2003 
(zaterdag 9 januari 2004) 

Het aantal werkuren van de vrijwillige "bosploeg" van Anna's Hoeve is in 2003 met ongeveer 30 % 
gestegen ten opzichte van de twee jaren ervoor, tot 132 uur. In totaal werd 20 x (in 2002: 12 x) op 
woensdagmiddag in het terrein gewerkt. Er wordt nu in principe vast 2 x per maand gewerkt, 
tegen 1 x per maand vóór september 2002. Enkele malen ging een geplande werkmiddag niet 
door, meestal wegens regen of . . . hittegolf! 

De bosploeg moest het helaas wel met minder mensen doen. Was men in 2002 gemiddeld met 
4,4 mensen aan de slag, in 2003 was dat ongeveer één vrijwilliger minder. Extra hulp is altijd 
welkom, ook al is het maar voor één keer! Er wordt vooral Amerikaanse vogelkers verwijderd en 
zwerfvuil opgeruimd. Er wordt gewerkt op de 2e en 4e woensdagmiddag van iedere maand, van 
13.30 tot ca. 15.30 uur. Verzamelen bij de slagboom Liebergerweg I Anthony Fokkerweg. 
Materiaal is aanwezig en in de pauze is er chocolademelk met koek. Nadere informatie op tel. 
6832762. 

Het totale (voor de verzekering opgegeven) aantal uren is in 2003 gedaald, van 272 tot 206 uur, 
doordat er slechts één keer met een schoolklas kon worden gewerkt. Door omstandigheden 
gingen de gebruikelijke voorjaars- en najaarsactie met de Nassauschool in 2003 niet door. 



Verontreinigd slib, niet betreden! 
(maandag 12 januari 2004) 
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Vanochtend heeft de Dienst Waterbeheer en Riolering op 
zes plaatsen in de vijvers van Anna's Hoeve een groot geel 
bord geplaatst, waarop wordt gewaarschuwd voor veront
reinigd slib dat niet betreden mag worden. 
Bijna mosterd na de maaltijd, want dat de waterbodems 
zwaar verontreinigd zijn is al meer dan 25 jaar bekend, en 
sanering van de vijvers lijkt nu eindelijk op handen. 
Aanleiding voor het plaatsen van deze borden is de grote droogte van afgelopen zomer, toen 
grote delen van de vijverbodems droog vielen . Bij de gemeente leefde de overtuiging dat er bij de 
vijvers van Anna's Hoeve borden staan met "Verboden te zwemmen". Die hebben er ongeveer 50 
jaar geleden wel een tijdje gestaan, maar ze zijn al tientallen jaren geleden verdwenen. 
Hoe dan ook, beter laat dan nooit. Een fraai gezicht is het niet, die borden in de vijver. Gelukkig 
zijn ze na de sanering niet meer nodig. 

Bestuur tegen mediaweg van Hillen 
(donderdag 22 januari 2004) 

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is tegen de door 
mediator Hans Hillen voorgestelde verkeersweg langs de Erfgooiersstraat. Reden 

hiervoor is het risico voor een toekomstige rondweg langs Anna's Hoeve na aanleg van deze 
"mediaweg". In het Stadsdebat heeft Hillen verklaard deze weg te zien als aanzet tot de indertijd 
door Dudok ontwerpen rondweg buitenom Hilversum. 

De gemeenteraad heeft in 1987 besloten dat er langs de Anthony Fokkerweg geen rondweg zal 
komen, maar dat de groenstrook zou worden herbestemd voor woningbouw. In alle gemeentelijke 
plannen voor Anna's Hoeve en omgeving is deze groenstrook echter steeds opengehouden. Het 
risico van een rondweg vlak langs Anna's Hoeve is dus nog steeds aanwezig. 

Provincie akkoord, en waterprobleem opgelost? 
(vrijdag 30 januari 2004) 

Nadat op 8 oktober 2003 was bekendgemaakt dat er een principe-akkoord was gesloten tussen 
de gemeente Hilversum, het Hoogheemraadschap AGV en de provincie Noord-Holland over de 
financiering van de waterbodemsaneringen, was het wachten op formele goedkeuring door de 
betrokken besturen. Op 19 januari hebben Provinciale Staten van Noord-Holland unaniem met het 
akkoord ingestemd. Bij AGV is geen probleem te verwachten. Op 17 februari zal het bestuur waar
schijnlijk besluiten om een nieuwe rioolwaterzuivering (RWZI) te bouwen met de schone MBR
technologie. De gemeente Hilversum is nog niet zo ver dat aan de Gemeenteraad een voorstel ter 
goedkeuring kan worden voorgelegd; dit hangt samen met het lastige grondexploitatie-plan. 

De website van AGV onthulde dat er op 20 januari ook bestuurlijke overeenstemming zou zijn 
bereikt over het herstel van de waterinrichting na het baggeren. Er lijkt tussen de drie genoemde 
partijen en het Goois Natuurreservaat nu dus een akkoord te zijn over een oplossingsrichting voor 
het probleem hoe en waar hemelwater en gezuiverd afvalwater (effluent) van de RWZI geborgen 
kunnen worden ten behoeve van infiltratie. Door het effluent te laten infiltreren (=in de bodem te 
laten wegzakken) kunnen de natuurwaarden in de kwelgebieden worden verbeterd. 

Een aantal zaken is nog niet met voldoende zekerheid bekend, zodat over de oplossingsrichting 
helaas nog geen nadere details gegeven kunnen worden . Maar er is nu uitzicht op ontwarring van 
een al drie jaar bestaande Gordiaanse knoop. 

D 
(~, 

Ons Internet-adres blijft bereikbaar via: go.tolannashoeve 
maar is ook bereikbaar via: www.annas-hoeve.tk 

1 
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WATERSTAND VAN DE BERGVIJVER 
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Op zondag 23 november was het niveau van de Bergvijver 134 cm, nadat het enige dagen niet 
noemenswaardig meer was gezakt, Kennelijk was het grondwaterniveau bereikt. De laatste keer 
dat dit ook was gebeurd was in december 1999, en daarvoor in 1997. Toen stonden eind april de 
vijvers bijna droog, bij een peil van ca. 100 cm boven NAP. Kenneli jk was de grondwaterstand toen 
nog een stuk lager dan nu. 

Dank zij de hoosbuien in de nàcht van zondag 23 op maandag 24 november kwam aan de veel te 
lage waterstand in de achterste vijvers van Anna's Hoeve een einde, Op 24 november ging er weer 
water doorstromen via het Dammetje tussen de Speelweidevijver en de Vijver bij het Witte 
Strandje. Maar ook de schuif tussen het grote laarder Wasmeer en de Bergvijver werd weer even 
opengezet, Zo kon het niveau van de Bergvijver binnen 3 dagen met ruim 60 centimeter stijgen, tot 
196 cm boven NAP. 

In oktober 2003 was de Oude Poel bij de liebergerweg helemaal droog gevallen. Ook dat was in 
jaren niet gebeurd. In december kwam er weer water in te staan, hoewel er pas half januari weer 
water vanuit de Vijver bij het Witte Strandje naar de Oude Poel begon te stromen via de pijpen 
tussen beide vijvers. Het regenwater dat rechtstreeks in de Poel viel, was vrijwel zeker niet genoeg 
om de Poel weer te vullen. Het water welde kennelijk op vanuit de grond, doordat het grond
waterpeil rondom de vijvers intussen weer was gestegen tot boven de poelbodem. De Poel staat 
via het grondwater als het ware onderaards in verbinding met de naastliggende vijver! 

Als gevolg van overvloedige regenval in januari zijn nu alle vijvers weer goed gevuld. 

1 
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LEZERS AAN DE SCHRIJFTAFEL 

VECHTEN VOOR IETS 
WA T MOOI EN BELANGRIJK IS 

In de zomer was ik er lekker op uit in mijn elektrische rolstoel. Even Anna's Hoeve in, samen met 
een vriendin. Even alle zorgen vergeten, even lekker genieten van het lekkere zonnetje. De 
berichten die ik had gekregen waren niet mooi. Kanker in de buik, dat kwam hard aan. Dus even 
vluchten, de prachtige natuur in, even genieten van het zonnetje, de stilte. Stilstaan op een van de 
bruggetjes van Anna s Hoeve, kijken naar een reiger op zijn nest boven het water. Ondertussen 
een schildpad in het water voorbij zien komen. Toen kwam iemand op me toelopen en vroeg of hij 
wat vragen mocht stellen over Anna s Hoeve. Of ik er wat van af wist, hoe het b. v. was ontstaan, 
en hoe of het ervoor stond Nu ik kon wel zeggen dat ik redelijk goed op de hoogte ben van het 
wel en wee. ja, het is fijn als je de liefde met de natuur kunt delen. Het deed me even mijn eigen 
zorgen vergeten, want ik blijf Anna s Hoeve een schitterend stuk natuur vinden, en dat alles zo 
dicht bij huis. AI die flora en fauna. Laat ons a.u.b. dat stuk natuur behouden en niet allemaal aan 
woning-bouw opgaan. Want dit hebben we, en zoiets moois krijg je niet zomaar weer terug. ja, zo 
vechten we allemaal voor iets wat belangrijk en zo mooi is in het leven. 
Gelukkig ben ik zelf ook weer op de goede weg, en hoop ik nog lang te mogen gaan genieten van 
die rust en kleuren. Want waar moet je anders heen! 
Groetjes, 
mevr. E van Loenen. 

16 of 23 MAART: 

ZWERFVUILACTIE MET BASISSCHOOL "DE HOEKSTEEN" 

Op dinsdagmiddag 16 maart (bij slecht weer een week later) gaan 
de 22 kinderen van Groep 7/8 van de Bussumse basisschool De 
Hoeksteen een fietstochtje maken naar het Hilversumse Anna's 
Hoeve. Daar gaan zij samen met vrijwilligers van de Vereniging tot 
Behoud van Anna's Hoeve in een deel van natuurgebied Anna's 
Hoeve aan het werk met de grappige vuilgrijpers van het Goois 
Natuurreservaat. Natuurlijk krijgen de kinderen ook wat te horen 
over dit gebied, en over het nut en de noodzaak van het opruimen 
van zwerfvuil uit natuurgebieden. 

De Hoeksteen is een flink grote school (meer dan 300 kinderen, 14 groepen) gevestigd aan de 
Bussumse Kamerlingh Onnesweg. Dank zij de gids voor het onderwijs van de regionale Stichting 
Coördinatie Natuur- en Milieueducatie weten steeds meer scholen de weg naar onze vereniging te 
vinden om een uur plezierig en nuttig bezig zijn in de natuur. Wij zijn daar erg blij mee! 

• 
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STRO HEEFT DE TOEKOMST 

Sinds de jaren tachtig zijn hout en houtvezelplaten voor de meubel- en bouwindustrie er niet 
goedkoper op geworden. Het bosareaal in de wereld wordt dan ook steeds kleiner. De Europese 
boeren worden van hun kant aangemaand alternatieven te vinden voor het verbranden van stro. In 
sommige staten is het zelfs al verboden. Een aantal in Europees verband samenwerkende 
onderzoeksteams vond nu een oplossing die twee vliegen in een klap slaat. Ze ontwikkelden een 
manier om stro om te zetten in hoogkwalitatieve, relatief goedkope vezelplaat. Stro werd tot nog 
toe niet gebruikt voor het maken van vezelplaten omdat de vezelcellen ervan met een waslaagje 
bedekt zijn. Dat maakt het gebruik van conventionele, op water gebaseerde formaldehyde harsen 
(UF) onmogelijk. Door het waslaagje kunnen die vezels zich nooit voldoende sterk aan elkaar 
binden. Nu is er een procedure ontwikkeld (een combinatie van mechanische kracht en een 
thermische en een chemische behandeling) om het waslaagje te verwijderen. De nieuwe 
technologie verbreekt de strostructuur, waardoor conventioneel UF hars of andere harssoorten 
erin kunnen binnendringen en zich aan de individuele strovezels kunnen hechten. De op deze 
manier geproduceerde stroplaat lijkt uiterlijk erg op de MDF- plaat (medium density fibreboard), 
heeft dezelfde gladheid en is even sterk. Bovendien is het productieproces twintig procent 
goedkoper en is stroplaat milieuvriendelijk. 

Uit maandblad EOS 

NIEUWE IIDRUKKERIj" VOOR DE KOERIER GEZOCHT 

Deze Koerier is de laatste die is "gedrukt" via de Koppiesjop in Almere, een eenvrouwsbedrijf dat 
er helaas mee gaat stoppen. De Koerier kwam hier terecht na de grote stijging van ons ledental in 
2002, door onze ledenwerfactie n.a.v. de voor Anna's Hoeve desastreuze "Schets-Ruijssenaars". Het 
drukken van de Koerier was daardoor te tijdrovend geworden voor de vrijwilligers van HSV 
Wasmeer, waar we vóór die tijd terecht konden. 

Zowel Wasmeer als de Koppiesjop maken gebruik van een z.g. Risograph: een dupliceerapparaat 
dat goede afdrukken levert (ook van foto's) tegen kosten die aanmerkelijk lager zijn dan bij gebruik 
van een fotokopieermachine of offsetdrukpers. Om een indruk te geven: voor een Koerier van 22 
pagina's waren we ruim 400 euro kwijt (inclusief papierkosten en BTW), dat is nog geen 3,5 euro
cent per dubbelzijdig bedrukt vel papier, ofwel 38 eurocent per exemplaar van de Koerier. 
Graag ontvangen we tips van onze leden over mogelijkheden om in de toekomst onze Koerier te 
laten drukken tegen een tarief dat liefst niet erg veel hoger is dan wat we tot nu toe betaald 
hebben! (Helga T oes, tel. 6855 951 of Gerard Peet, tel 6215 168 of gerardpeet@hetnet.nl) 

Overigens zijn wij mevr. Flotman van de Koppiesjop veel dank verschuldigd voor de voortreffelijke 
wijze waarop zij ons blad heeft verzorgd. Zij kan het nu kalmer aan gaan doen en van vrije tijd gaan 
genieten. Dat is haar van harte gegund. 

• 
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PUZZEL: LENTEBODES 
Heeft u dat nou ook, het gevoel dat de lente niet vroeg genoeg kan komen? 
Ziet u ook met plezier dat buiten de ene na de andere plant weer in bloei komt? 
Dan is deze puzzel net iets voor u. 

In de balk staan 14 vakjes, waar 14 letters in moeten komen die samen een woord vormen. 
Dat woord is de oplossing van de puzzel. Twee letters krijgt u cadeau, die staan al ingevuld. '" ~ 
Bij ieder blanco hokje staat een datum. Dat is de datum waarop uw redacteur begin 2003 een plant voor het 
eerst in bloei zag staan, ergens in een Hilversumse tuin. Rondfietsend door Hilversum heeft hij tot begin 
april zijn ogen goed de kost gegeven. De datums staan in de goede volgorde, van 2 januari tot 5 april. Achter 
de datum staat tussen haakjes een letteraanduiding, bijv. "(3e letter)" bij 2 januari. 
Ook vindt u de namen van 12 vroegbloeiers, in alfabetische volgorde. Het is aan u om die in de goede 

, tijdsvolgorde te zetten, te beginnen met de vroegstbloeiende. Van de vroegstbloeiende, dus die van 2 
januari, neemt u de derde letter, van de volgende (18 januari) de negende letter, enzovoort. Veel succes! 

LETTER BLOEIDATUM (2003) 

2 januari (3e letter) 

18 januari (ge letter) 
I----

0 
t---

29 januari (2e letter) 

24 februari (12e letter) 

-
2 maart (3e letter) '1." 

3 maart (2e letter) 

4 maart (3e letter) 

13 maart (I e letter) 

B 
17 maart (6e letter) 

18 maart (4e letter) 

I april (Se letter) 

-
5 april (11 e letter) 

DE VROEGBLOEIERS 
in alfabetische volgorde 

AZALEA 

DOTTER 

FORSYTHIA 

GELE KORNOELJE * 

KRENTENBOOMPJE 

KROKUS 

MAGNOLIA 

NARCIS 

RODODENDRON 

SNEEUWKLOKJE ** 

STERMAGNOLIA 

TOVERHAZELAAR 

* Gele kornoelje: dit telt 

voor 13 letters (4+9) 
** Eerlijk is eerlijk: dit zou ook een 

lenteklokje geweest kunnen zijn! 

Natuurlijk werden er nog meer vroegbloeiers in de tuinen gezien dan de twaalf die voor de puzzel zijn gebruikt. Hier 
zijn er nog een paar: 
'25 januari Winterakoniet 

3 februari Sterhyacint 
8 februari Maagdenpalm (één bloemetje: een speling van de natuur. Het tweede blauwe 

bloemetje in een Maagdenpalm werd pas weken later gezien) 
4 maart Blauw druifje, Hyacint, Iris, Madeliefje. (Begin maart 2003 eindigde een koudeperiode!) 

16 maart Tulp 



-21-

Contactpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: 
Dagelijks beheer: 

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer 
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid 

Internet: http://www.gnr.nl en http://www.natuurbrug.nl 
Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat). Bij ernstige misstanden geconstateerd 
op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen. Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 
uur) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. 

GAD Toezicht en Handhaving: tel. 035 6991888 
(v/h Reinigingspolitie; ma tlm vr. 8.00-8.30 en 13.00-13.30 u., ma tlm do 16.00-16.30 u.) 

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland: 08006586734 (gratis) 

Plattegrond van Anna's Hoeve 

I . Speelweide 
2. Speelweidevijver 
3. Witte Strandje. Rechts 

daarboven: de Oude Poel 
4. Restaurant Castellum Novum 
S. Woningen Anna's Hoeve 
6. De Berg 
7. Bergvijver 
8. Heitje 
9. Geitenweitje 
10. Bospoel 
x Nieuwe poel 

:.-=. _t~d ... 
= Verhard. wegen 

Cemeenle Hilv«$UCft 

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

Secretariaat: G.M.j.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168 
e-mail gerardpeet@hetnet.nl 

of bij: 
mevr. H. T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 95 I 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie € 1,83 [= f 4,03] per jaar), 
en wacht uw acceptgi rokaart af 

o mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was: 

Naam: heer / mevr ............................................................................ . 

Adres: 

Postcode: .................. Plaats: ............................................ . (04-1) 
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER 1984 0 2004 
Jaargang 21, nummer 2, 2004 (nummer 68) 

Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Arma's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984. 
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als 
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. 
In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld. tenzij uit de tekst iets anders blijkt. 
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld. 

HET BESTUUR 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 

Leden: 

Contributie: 
Postgironummer: 
Redactieteam: 

M.L. Ruitenberg, Ujsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762 
G.M.J.B. Peet, DiependaaJsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168, 
fax 084 7183 291, e-mail gerardpeet@hetnet.nl 
Mevr. H. Toes. Post en betalingen echter naar mw. c.L.J. Tamminga
Smeulders, Waldecklaan 3 I, 1213 XV Hilversum, tel. 6423 537 
T. Bos, J. P. van Hemert, S. Koopman. 

minimaaJ € 1,83 (= f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag. 
4920844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo 
Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar, 
Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oeso 

Redactieadres: Helga Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum 
Uiterste inzenddatum kopij: I juni 2004 

o 
{~\ 

INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve 
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve 

INHOUD 

pag. 3 
4 
5 
9 

10 
11 

of www.annas-hoeve.tk 

Van de voorzitter - Gaat u verhuizen? 
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 
Jaarverslag van de secretaris 
Lezers aan de schrijftafel: Anna!s Hoeve, hoe lang nog ? 
Financieel jaarverslag 2003 en begroting 2004 
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Sport blijft welkom in Anna's Hoeve -
Nuon bouwt gasstation aan de Liebergerweg - Plan Anna's Hoeve komt in de 
Gemeenteraad - Vereniging positief kritisch over gemeenteplannen 

14 Bestrijding van erosie Bult van Dudok - Loopvlak bruggen wordt 
gerenoveerd - Knotwilgen Speelweidevijver gesnoeid. 

15 Over de saneringen die dit jaar van start gaan 
16 D66 Noord-Holland bezoekt Anna's Hoeve 
17 Wandelingen in Anna's Hoeve 24 april, 2 mei, 4 juli 
18 Actie Nardinclant geslaagd. - Zwerfvuilactie "De Hoeksteen" ook geslaagd -

Bezorger gezocht voor de Planetenbuurt 
19 Gezocht: hagedissenzoekers! - Waterstand van de Bergvijver 
20 Stroom uit de akker - Puzzel: woordenslang 
21 Goois Natuurreservaat e.a - Plattegrond - Bon voor opgave als lid of adreswijziging 

Verschijnt viermaaJ per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov. 

Oplage: 1100 exemplaren. - Druk: Shahrokh Ansari, Almere. - Omslagillustratie: Rob van 't Hoff 
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VAN DE VOORZITTER 
Het is nu eindelijk zo goed als zeker dat dit jaar nog een begin 
gemaakt gaat worden met de sanering van de Speelweide en de 
Speelweidevijver. Deze twee saneringen gaan direct na elkaar 
plaatsvinden. In het 4e kwartaal van dit jaar zal begonnen wor
den met het afgraven van de Speelweide en begin volgend jaar 
gaat de vijver gesaneerd worden. Door het afstemmen van deze 
saneringen gaat het gebied van de Speelweide maar één keer op 
de schop. We zijn blij dat de vervuiling verwijderd zal worden. 
Met de gemeente zijn goede afspraken gemaakt. Het karakter 
van de Speelweide en de vijver zal zo weinig mogelijk aangetast 
worden. Eén van de uitgangspunten is dat er niet onnodig 
bomen zullen verdwijnen t.b.v.de sanering. Dat er bomen zullen 

sneuvelen, daar kan niet aan worden ontkomen. Er is gelukkig wel een herplantplicht. We zullen 
erop letten dat deze wordt nagekomen. 

We hebben via de inspraak duidelijkheid gevraagd over o.a. de herinrichting van de Speelweide en 
vooral het bedrag dat daarvoor beschikbaar gesteld zal worden. Als er geen of te weinig geld 
gereserveerd wordt dan zal wat ons betreft bezwaar worden aangetekend tegen het saneren. Er 
moet dus snel duidelijkheid komen over de financiering van de herinrichting inclusief de 
herbeplanting. Hilversum heeft immers de morele plicht om dit gebied weer opnieuw te gaan 
inrichten. Als alles achter de rug is dan wordt het weer een mooi en vooral schoon gebied. Dit zijn 
de woorden van wethouder Kreugel. Voor Anna's Hoeve heeft hij zijn hart op de goede plaats 
zitten. De koppeling van de saneringen is mede door zijn inzet tot stand gekomen. 

Wat betreft het maken van plannen voor de herinrichting gaan wij er van uit dat het Goois Natuur
reservaat (GNR), eigenaar van het gebied, zal proberen rekening te houden met onze wensen. Het 
GNR gaat komend najaar de vloeren van de houten bruggen in Anna's Hoeve vernieuwen. We 
kregen de laatste tijd veel klachten over de slechte kwaliteit van de planken. Na overleg met het 
GNR is besloten om hier wat aan te gaan doen. Dat vinden we een goede zaak, en een goed 
voorbeeld van onze samenwerking met het GNR. 

Op 16 maart hebben we met de Hoeksteenschool uit Bussum zwerfvuil verwijderd uit Anna's 
Hoeve. Samen met deze kinderen hebben we 20 zakken vuil opgehaald. Voorlopig is het dus weer 
aardig schoon in Anna's Hoeve. Zwerfvuil blijft een probleem. Vooral bierblikjes en plastic zijn in 
grote hoeveelheden gevonden. Wist u dat een leeg blikje er 50 jaar over doet om te vergaan? Het 
aluminium dat erin zit vergaat echter nooit. 

Het voorjaar komt eraan, en dat is voor Anna's Hoeve een mooie tijd. Binnenkort gaan de krenten
boompjes weer bloeien. Als u in de gelegenheid bent om te gaan wandelen in Anna's Hoeve dan 
moet u hier maar eens goed op letten. Vooral bij de eerste en tweede brug (langs de Verbindings
vijver) zijn ze goed te zien. Als de krenten bomen in volle bloei staan is het net of er sneeuw op ligt. 

GAAT U VERHUIZEN? 
- os_ 

Vergeet dan vooral niet uw nieuwe adres aan ons door te geven. 
Onze gegevens vindt u op de bon achterin dit blad (omslagpagina). 
U kunt die bon gebruiken, of ons bellen, schrijven of mailen. Als uw 
Koerier bij u wordt bezorgd door een vrijwilliger, kan het blad na 
uw verhuizing niet via de post worden doorgestuurd naar uw nieuwe 
adres. Zonder uw adreswijziging kunnen wij u niet meer vinden! 

• 
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UITNODIGING 1984 Q 2004 
tot het bijwonen van de jaarvergadering, te houden op MAANDAG 19 APRIL 
2004 in de bovenzaaJ van de voormalige Ontmoetingskerk, Minckelersstraat 161, 
hoek Anthony Fokkerweg te Hilversum. Aanvang /9.30 uur. 

Op de vergaderdatum is het 20 jaar plus 2 dagen geleden dat onze vereniging officieel werd 
opgericht. Het twintigjarig jubileum zal in september worden gevierd maar in deze vergadering 
natuurlijk niet onvermeld blijven. 

ÀGENDA 

I. Opening door de voorzitter. 

2. Notulen van de op 14 apri/2003 gehouden jaarvergadering (afgedrukt in de Koerier jaargang 20 
nummer 3, juli 2003). De notulen zullen in de zaaJ liggen, zodat ze al voor aanvang van de 
vergadering kunnen worden ingezien. 

3. Ingekomen stukken (voor deze vergadering). 

4. Jaarverslag van de secretaris (afgedrukt in deze Koerier). 

5. Financieel jaarverslag 2003 (idem). 

6. Begroting 2004 (idem). 

7. Verslag van de kascontrolecommissie. 

8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie 

9. Bestuursverkiezing. 
Reglementair aftredend en herkiesbaar: hr. M.L. Ruitenberg, voorzitter. 
Benoembaar in de vacatures tot 2005 en 2006: de heren T. Bos en S. Koopman. 
Voor de vacature Penningmeester is nog geen kandidaat gevonden. Namen van kandidaten 
voor het penningmeesterschap zijn welkom bij het bestuur. 

10. Ontwikkelingen Plan Anna's Hoeve sinds de vorige jaarvergadering. 

I I. Rondvraag. 

12. Sluiting van de formele vergadering. 
a -w -

13. Presentatie door Sander Koopman van het in Anna's Hoeve gehouden Recreatieonderzoek. 

. , 14. Gezellig samenzijn met een hapje en drankje 
ter gelegenheid van ons twintigjarig bestaan. 

Ook niet-leden zijn van harte welkom, maar aan eventuele 
stemmingen (tijdens het formele deel van de vergadering) 
mogen alleen leden meedoen. 

Op deze avond zijn alle consumpties voor rekening van de 
vereniging. 

Getracht zal worden de bijeenkomst uiterlijk 22.00 u. te laten 
eindigen. 

HET BESTUUR HOOPT OP UW AANWEZIGHEID! 

• 
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_===;ê~* JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
Op 29 november 2003 was het precies twintig jaar geleden dat in een vergadering werd besloten 
om te gaan werken aan de oprichting van een Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. In 2003 
werd in het bestuur dan ook een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de viering van ons 
twintigjarig bestaan in 2004. 
De voortgang van de gemeentelijke plannen met betrekking tot Anna's Hoeve en omgeving, 
waaronder een omvangrijke bodem- en waterbodemsanering, viel in 2003 opnieuw tegen. In 
oktober kwam er wel uitzicht op een spoedige oplossing voor de financiering van de saneringen, 
die wat Anna's Hoeve betreft in 2004 zouden moeten beginnen. 

BESTUUR 

In 2003 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

M.L. Ruitenberg 
G.M.J.B. Peet 

Voorzitter Aftredend 2004 

mevr. c.L.J. Tamminga-Smeulders 
mevr. H. Toes 

J.P. van Hemert 
vacature vanaf 19-4-99 
vacature vanaf 19-4-99 

Secretaris Aftredend 2006 
Penningmeester, tot 14 april 2003 (regiem. aftredend 2004) 
tot 14 april 2003 2e Secr.-Penningm./Ledenadm .• 
vanaf 14 april 2003 ook Penningmeester Aftredend 2006 
lid Aftredend 2005 
lid Aftredend 2006 
Lid Aftredend 2005 

Mevr. T amminga zag zich genoodzaakt het bestuurslidmaatschap neer te leggen, maar bleef 
voorlopig wel het administratieve penningmeesterswerk verrichten. 
Het bestuur zou bij voorkeur uit zeven leden moeten bestaan. AI geruime tijd zijn er twee 
vacatures, waardoor er zaken zijn die door gebrek aan menskracht niet opgepakt of tot een goed 
einde gebracht kunnen worden. In het najaar van 2003 werden twee leden gevonden die 
gedeeltelijk in het bestuur gingen meedraaien met de bedoeling in 2004 toe te treden. De 
zoektocht naar een nieuwe penningmeester had echter eind 2003 nog geen duidelijk resultaat 
opgeleverd. 

LEDENBESTAND 

In 2003 daalde ons ledental van 1064 (inclusief 171 huisgenootleden) tot 1006 leden (inclusief 155 
huisgenootleden), een netto daling van 58 leden. Huisgenootleden zijn leden die wel contributie 
betalen, maar geen eigen ledenblad ontvangen omdat zij één blad per adres voldoende vinden. 

In het gehele jaar zijn in totaal 20 nieuwe leden ingeschreven en 78 leden uitgeschreven wegens 
overlijden, opzegging (vaak wegens verhuizing), of wegens het niet betalen van de contributie 
(24x). Ieder jaar verliezen wij een aantal verhuisde leden, die voor ons onvindbaar zijn geworden 
doordat zij hun nieuwe adres niet hebben doorgegeven. Door verhuizingen als gevolg van de 
Stedelijke Vernieuwing in Hilversum-Oost (met renovatie en sloop van oude woningen) was dit 
aantal hoger dan in het verleden. In 2003 bestond er geen dreiging meer dat een deel van 
natuurgebied Anna's Hoeve zou moeten verdwijnen. Ook dat kan leden hebben gekost. 

De vereniging heeft twee ereleden: oud-bestuursleden en mede-oprichters Jan Deijs en Jelle 
Harder. 

» 

• 
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ANNA'S HOEVE KOERIER 

Ons ledenblad verscheen in 2003 volgens plan 4 x , en wel omstreeks 
I februari, I april, I juli en I november. De redactie bleef bestaan uit 
de bestuursleden Gerard Peet en Helga T oes en de niet-bestuurs
leden Hettie Barlo, Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar en Ineke Marx. 

Het totale aantal pagina's was 80, dat is 6 pagina's minder dan in 2002, 
maar 6 meer dan in 200 I. De oplage van de Koerier was I 100 exem
plaren. Behalve naar de leden ging het blad naar de pers, de lokale 
omroep, enkele andere verenigingen en organisaties waarmee wordt 
samengewerkt, burgemeester en wethouders van Hilversum, en alle 
gemeenteraadsleden van Hilversum. 

Änna's Hoeve 

Koerier 

Hoewel slechts twee ingezonden brieven werden ontvangen was het vullen van de Koerier nooit 
een probleem. Van redactiewege was altijd een overvloed aan kopij beschikbaar. De Koerier werd 
gedrukt bij een kopieerwinkel in Almere. De bezorging van de Koerier gebeurt voor het grootste 
deel door vrijwilligers, waarmee de vereniging zeer veel portokosten bespaart. Zonder deze 
vrijwilligers zou de minimumcontributie drastisch verhoogd moeten worden. 

BOEKJE ANNA'S HOEVE 

Bij het eerste lustrum van de vereniging is een boekje uitgegeven over de geschiedenis van Anna's 
Hoeve. Dat boekje is allang uitverkocht. In 2002 is het idee ontstaan om in ons jubileumjaar 2004 
een nieuw boekje uit te geven waarin niet alleen de historie, maar ook de natuurwaarden, de 
recreatie en andere facetten van Anna's Hoeve aan de orde zouden komen. De voorbereidingen 
voor de uitgifte van zo'n boekje, in november 2002 begonnen, werden in 2003 met kracht 
voortgezet. Er werd een redactieraad gevormd bestaande uit zeven leden, onder wie enkele 
bestuursleden. Deze heeft in 2003 zes maal vergaderd en veel werk verzet. 

Onderdeel van de voorbereidingen was ook een onderzoek naar de recreatie in Anna's Hoeve, 
gehouden in de periode van 30 mei tot I oktober. Daarbij werden 85 bezoekers geënquêteerd en 
werden bezoekerstellingen uitgevoerd. Een wetenschappelijk rapport naar aanleiding van de 
bevindingen was eind 2003 gereed maar nog niet openbaar gemaakt. 

BESTUURSVERGADERINGEN 

In 2003 vergaderde het bestuur zeven maal, om beurten bij één van de bestuursleden thuis. In 4 
van de 7 vergaderingen waren alle bestuursleden aanwezig; driemaal ontbrak een bestuurslid 
wegens ziekte. Buiten de vergaderingen vond tussen de bestuursleden zeer veel informatie
uitwisseling en overleg plaats, veelal per e-mail. 

LEDENVERGADERING 

De Algemene Ledenvergadering vond op 14 april plaats in restaurant Castellum Novum, het 
voormalige Anna's Hoeve, en werd bijgewoond door 28 leden en enkele niet-leden. Na de formele 
vergadering die slechts een half uur in beslag nam, en de pauze, vond onder leiding van Ruud 
Bochardt (directeur van Omroep Hilversum) een forumdiscussie plaats over Plan Anna's Hoeve, en 
dan speciaal de "groene" componenten daarvan. Daarover meer onder "de toekomst van Anna's 
Hoeve". 

» 

• 
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ACTIVITEITEN IN HET TERREIN 

De in december 1994 gevormde boswerkploeg, bestaande uit 
enkele bestuursleden en gewone leden, is in 2003 twintig keer 
op woensdagmiddag in actie geweest. Gemiddeld werd met 
3,45 mensen gedurende 1,9 uur gewerkt. Dat leverde in totaal 
132 werkuren op (in 2002: 100,5 uur). 

Er is een vaste afspraak voor de tweede en vierde woensdag 
van de maand van 13.30 tot 15.30 uur, behalve bij slecht 

weer. Slechte enkele malen kwam deze werkmiddag te vervallen. Er wordt vooral Amerikaanse 
vogelkers (prunus) verwijderd en zwerfvuil opgeruimd. 

Op 23 oktober werd met de bovenbouwklas van de Van Rijckenborghschool een actie gehouden 
op het Heitje van Anna's Hoeve, dat werd ontdaan van boompjes en struiken. Door 
omstandigheden is in 2003 niet gewerkt met klassen van de Nassauschool. 

Alles bij elkaar hebben vrijwilligers in 2003 183 mens-uren in Anna's Hoeve gewerkt, tegen 254,5 
uur in 2002. 

Om te voldoen aan de wetgeving voor veilig werken heeft het bestuur voor het door de vereniging 
georganiseerde vrijwilligerswerk in 2003 een "ARBO-Plan van Aanpak" vastgesteld. 

Op een vroege voorjaarsochtend vond weer een vogelexcursie plaats onder leiding van Jelle 
Harder. Deze vogelwandeling vond plaats op zaterdag 12 april met ca. 15 deelnemers, en leverde 
een lang en enthousiast verslag in de Gooi- en Eemlander op. 

Op de zaterdagochtenden 6 september en 18 oktober vond er een publiekswandeling plaats onder 
het motto: "Anna's Hoeve: een andere wandelbelevenis in het Gooi". 

DE TOEKOMST VAN ANNA'S HOEVE 

Het jaar 2003 begon met grote onzekerheid over de voortgang 
van Plan Anna's Hoeve. De uitgangspunten "sanering van de 
Speelweide en van alle waterbodems" en "behoud van het 
gehele natuurgebied Anna's Hoeve" hadden en hebben onze 
grote instemming. Helaas leek het er op dat de planvorming 
vrijwel was stilgevallen. Tijdens de campagne voor de ver
kiezingen van Provinciale Staten kon gedeputeerde Meijdam 
worden gestrikt voor een forumdiscussie over Plan Arma's 
Hoeve, te houden op de avond van onze jaarvergadering in april. 
Helaas bleek hij op het laatste moment verhinderd i.v.m. de vorming van een nieuw college van 
Gedeputeerde Staten. Met de inbreng van hooggeplaatste afgevaardigden van de provincie, de 
gemeente Hilversum, het Goois Natuurreservaat (GNR) en het Hoogheemraadschap AGV / Dienst 
Waterbeheer en Riolering werd het niettemin een interessante avond, die helaas niet de verhoopte 
duidelijkheid bracht over de vraag waarom de planvorming zo slecht opschoot. 

Meijdam heeft later alsnog deelgenomen aan een besloten vergadering met alle partijen, waarbij hij 
zijn hulp toezegde om de plannen vlot te trekken. Binnen het nieuwe college van GS kreeg 
gedeputeerde A1bert Moens de coördinatie van Plan Anna's Hoeve op zijn bordje. Hij verrichte een 
kunststukje door de provincie, de gemeente en AGV op één lijn te krijgen over het probleem van 
de financiering van de waterbodemsanering en herinrichting van de Laarder Wasmeren en de 

» 



vijvers van Anna's Hoeve. Daarmee leek 
de start van de sanering van Anna's Hoeve 
binnen handbereik te komen. Een ander 
netelig probleem was eind 2003 echter 
nog steeds niet opgelost: overeenstem
ming over de vraag wat er (na de water
bodemsanering en de bouw van een 
nieuwe zuivering) moet gebeuren met 
het gezuiverde rioolwater en het water 
uit het hemelwaterriool. 

Daarnaast bleef onduidelijk of er wel vol
doende plaats is voor alle vervuilde grond 
die ten noorden van Anna's Hoeve zou 
moeten worden opgeslagen. Wel leken 
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Anna's Hoeve 

alle partijen het er over eens dat de bodemsanering van de Speelweide en de waterbodemsanering 
van de vijvers van Anna's Hoeve tegelijk zouden moeten worden aangepakt. 

Voor de door het GNR en onze vereniging gewenste versterking van de ecologische noord-zuid
verbinding in oostelijk Anna's Hoeve (de "Groene Schakel" tussen de Gooise natuurgebieden en het 
Utrechtse deel van de Heuvelrug) werden wel nieuwe plannen gemaakt, maar er is helaas nog geen 
uitzicht op het beschikbaar komen van de benodigde financiën. 

Gebleken is dat veel Hilversummers nog steeds in de mening verkeren dat een deel van 
natuurgebied Anna's Hoeve moet verdwijnen voor woningbouw en/of sportvelden. De door de 
gemeente gebruikte projectnaam "Plan Anna's Hoeve" werkt dit misverstand wellicht in de hand. 

PUBLICITEIT 

Ook in 2003 zijn Anna's Hoeve en onze vereniging weer behoorlijk in het 
nieuws geweest, vooral naar aanleiding van de forumdiscussie en de vogel
excursie in april en het principeakkoord in oktober over de financiering van 
de waterbodemsanering. 

Op zaterdag 13 september werd voor de achtste keer deelgenomen aan 
de Cursus- en Vrijetijdsmarkt op de Groest. 

De eigen website van de vereniging, onderhouden door een van onze vrijwilligers, werd 
regelmatig voorzien van de laatste nieuwtjes over Anna's Hoeve en onze vereniging. 

OVERIGE CONTACTEN EN ACTIVITEITEN 

In 2003 bleven min of meer intensieve contacten bestaan met de volgende organisaties: de 
Gemeente Hilversum (deelname in de klankbordgroep voor Plan Anna's Hoeve en de ambtelijke 
projectgroep Raamsanering), het GNR, Hoogheemraadschap AGV / DWR (met name i.v.m. de 
waterbodemsanering), Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting 
Coördinatie NME Gooi en Vechtstreek, Buurt en Beheer van de gemeente Hilversum, de 
bewonersgroep "Bodemvogels", de werkgroep "Hilversum in 't Groen" van de Vereniging van 
Vrienden van het Gooi, de Vrijwilligerscentrale, de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant, en 
de Werkgroep Behoud Heuvelrug. In de tweede helft van het jaar werden ook contacten 
aangeknoopt met Landschapsbeheer Utrecht en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. 

» 

• 
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De samenwerking met het GNR, eigenaar van natuurgebied Anna1s Hoeve, bleef goed. Er was 
regelmatig informeel contact met o.m. de regiobeheerder Zuid over diverse praktische 
beheerszaken. Verder vond overleg plaats met de staf van het GNR in verband met Plan Anna1s 
Hoeve. In december waren onze bestuursleden en actieve leden van de bosploeg weer welkom bij 
de eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers van het GNR. 

Het bestuur hield de vinger aan de pols inzake de waterstand van de vijvers. Sinds DWR het 
beheer heeft overgenomen van de gemeente hoeft de vereniging echter nog maar zelden aan de 
bel te trekken. In de eerste maanden van het jaar gaf de waterstand in de vijvers geen reden tot 
zorg. De lange hete zomer zorgde voor een verontrustende daling van het waterpeil. Diverse 
malen heeft DWR water ingelaten vanuit het Wasmeer, maar op zeker moment kon dat niet meer. 
Vanaf eind november viel er echter weer genoeg regen en was het watertekort voor een groot 
deel opgelost. 

SLOT 

Opnieuw bracht het verstreken verenigingsjaar geen definitieve doorbraak in de plannen voor 
Annals Hoeve en omgeving. Niettemin lijken de bodem- en waterbodemsanering nu naderbij te 
komen. Onze vereniging blijft een belangrijke rol spelen bij de voorbereiding van de uitvoering van 
deze plannen. In 2004 zal het twintigjarig bestaan van de vereniging worden gevierd. 

LEZERS AAN DE SCHRIJFTAFEL 

ANNA'S HOEVE, HOE LANG NOG? 
Als geboren Hilversumse is Anna's Hoeve voor mij een begrip. Mijn ouders namen ons overal mee 
de natuur in. En dat was dan volop genieten, want je trof het daar allemaal. De Speelweide, de 
vijvers. Er werden zelfs nog bootjes verhuurd Een echte attractie: de Annas Hoevese berg op. 
Wat een schitterend uitzicht naar vele kanten. De klimbomen die er op staan. s Winters met de 
slee of ski's ervan af, of schaatsen op de vijvers. De toen er bij behorende speeltuin en het 
attractiepark. Het mooie orgel wat binnen stond Te koop: snoep, en ijs, een ritje met de trein, of 
je bang laten maken in het spookhuis. Ja, dat zijn al mooie herinneringen geworden. 
Nu voor mij, zo'n 50 jaar later: prachtige natuur met heel veel variaties. De schitterende kleuren, 
prachtig de mooie vijverpartijen met leuke visstekjes. Of je laten verrassen door een schildpad of 's 
avonds in de schemering de vleermuizen kijken, of de kreet horen van een uil. De vele variaties van 
bomen en struiken of de prachtige paddestoelen. Ja, je droomt verheerlijk weg. gezeten op een 
bankje je laten koesteren door een prachtig herfstzonnetje. Ja, op vele manieren kan je genieten en 
dat alles zo dichtbij. De paden zijn goed toegankelijk en daarom ook geschikt voor rolstoelers en 
wandelwagens. Ook mountainbike vind er plaats, of eens een hardloopwedstrijd 
Dus mensen kom, en geniet van de prachtige natuur zolang als dit nog kan. 

Met vriendelijke groet, 
mevr. E. van Loenen 

• 



-10-

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2003 € 
en BEGROTING 2004 

begroting 2003 

betalende leden 

contributie 
(=gemiddeld per lid) 

gift 
rente 
tekort 

totaal in 

UIT 

Kantoorartikelen 
Lief en leed 
Koer; er 
Drukwerk 
Bestuur+porto 
Boswerk 
KVK 

1050 

4.670 
(4,45) 

330 

5.000 

500 
200 

2.500 
300 
270 
160 

Lidmaatschappen 
PR+(2004)Jubileumv;ering 
overschot 

25 
45 

1.000 

totaal uit 

Saldo per 31-12-2002 

Kas 
Giro 
Kapitaalrekening 
pl us rekeni ng 
Totaal 

Totaal in 
Totaal uit 
Toename 

5.000 

in euro's 

15,75 
215,40 

10.744,13 
0,00 

10.975,28 
========= 

5.176,15 
3.647,75 
1. 528,40 

werkelijk 2003 

1021 

4.845,19 
(4,75) 

4,50 
326,46 

5.176,15 
======== 

131,30 
25,00 

2.138,55 
360,85 
70,69 
98,91 
22,25 

800,20 
1.528,40 

5.176,15 
======== 

begroting 2004 

1000 

4.450 
(4,45) 

730 
300 

3.350 

8.830 

500 
200 

2.600 
2.000 

300 
160 

25 
45 

3.000 

8.830 

Saldo per 31-12-2003 

Kas 
Gi ro 
Kapitaalrekening 
plusrekening 
Totaal 

saldo 31-12-2003 
saldo 31-12-2002 
Toename 

7,30 
75,79 

12.420,59 
0,00 

12.503,68 
========= 

12.503,68 
10.975,28 
1. 528,40 

• 
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET ..... 
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

Sport blijft welkom in Anna's Hoeve 
(dinsdag 2 december 2003) 

Volgens een bericht op de sportpagina in de 
Gooi- en Eemlander van 1 december gaat al 
jaren het gerucht dat er geen sport meer mag 
worden georganiseerd in het natuurgebied 
Anna's Hoeve, dat grondig moet worden ge
reinigd. Wie dat gerucht in de wereld heeft ge

bracht is ons onbekend. Volgens het krantenbericht gaat wethouder Kreugel zich ervoor inzetten 
dat de Kippersluis cyclecross van De Adelaar in Anna's Hoeve kan blijven. Voor zover wij weten 
hoeft wethouder Kreugel niet in actie te komen. De Maple Leaf Cross, de Kippersluis cyclecross en 
de Run-Bike-Run (om de voornaamste sportevenementen te noemen) blijven voor zover wij weten 
na de saneringsoperatie welkom in natuurgebied Anna's Hoeve. Hier zijn wel enkele 
kanttekeningen bij te maken. 

1. Het oostelijke deel van Anna's Hoeve maakt deel uit van de Groene Schakel tussen het Gooise 
en het Utrechtse deel van de Heuvelrug. Hier komt de natuur op de eerste plaats en blijven 
grootschalige sportevenementen ongewenst. 

2. In het westelijke deel van Anna's Hoeve, het vijvergebied, staat de recreatie voorop. Niettemin 
zien wij niet graag een uitbreiding van grote sportevenementen in dit gebied, dat blijkens de 
resultaten van een splinternieuw onderzoek intensief wordt gebruikt voor "gewone" recreatie, 
waarvoor het gebied sinds de aankoop door de gemeente (1931) primair is bestemd. 

3. Er bestaat een kans dat de grote Speelweide na sanering wordt verkleind ten behoeve van 
waterberging en -infiltratie. De sportevenementen zullen daaraan dan moeten worden aangepast. 

4. Het heuveltje bij de spoorbaan, de z.g. Bult van Oudok, lijdt hevig aan erosie, veroorzaakt door 
fietscross en afstromend regenwater. Op onze aandrang zijn bij de huidige terreineigenaar, het 
Goois Natuurreservaat, plannen in voorbereiding om het aantal opgangen naar deze heuvel te 
beperken tot de oorspronkelijke drie paden. Dit zal inhouden dat de Bult nog slechts in één richting 
in het fietscrossparcours kan worden opgenomen. > > 
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Toevoeging redactie Koerier: 
Bovenstaand bericht van de website is per abuis niet in de vorige Koerier opgenomen. 
Wat betreft punt 4, zie ook een bericht elders in dit nummer. 

Nuon bouwt gasstation aan de Liebergerweg 
(donderdag 5 februari 2004) 

Aan de oostkant van het parkeerterreintje van HSV Wasrneer gaat energiebedrijf 
NU ON een gasinkoop-, meet- en reduceerstation bouwen. Dit gebouwtje, onge
veer zo groot als een woonhuis (14 x 9 meter, inhoud 560 m3) gaat een soortgelijk station 
vervangen dat staat op het voormalige REGEV-terrein tussen de Jan van der Heijdenstraat en de 
Kleine Drift. Op dit oude gasfabriek-terrein wil de gemeente nieuwbouw plegen, waarvoor vrijwel 
alle bestaande bebouwing gesloopt gaan worden. De nieuwe plek voor het gasstation is door de 

. gemeente aangewezen. Erg veel mogelijkheden waren er niet, want men zit vast aan de ligging 
van de hoofdtransportleiding voor het aardgas die vanaf het Gasuniestation in Anna's Hoeve (in 
het bos achter de A27) naar Hilversum loopt. Het nieuwe station komt op een perceel van 25 bij 9 
meter dat de NUON in eigendom krijgt. 

De bouw begint waarschijnlijk na de zomervakantie. Hiervoor zullen wel enkele grote bomen 
moeten sneuvelen. 

Plan Anna's Hoeve komt in de Gemeenteraad 
(zondag 14 maart 2004) 

Een gemeentelijke nota over Plan Anna's Hoeve komt op dinsdagavond 16 
maart "om advies" aan de orde in de raadscommissie Stad, en daarna op 7 
april in de raadsvergadering. Daarmee wordt een belangrijke nieuwe stap 
gezet op weg naar uitvoering van het grote sanerings- en 
woningbouwproject aan de oostkant van Hilversum. 

Aan de Raad wordt onder meer gevraagd om in te stemmen met de afspraken die zijn gemaakt 
met de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap AGV. Deze afspraken hebben 
vooral betrekking op de kostenverdeling van belangrijke onderdelen van het project. 

Op de hierbij afgebeelde plattegrond worden drie namen opgevoerd voor delen van de 
toekomstige nieuwbouwwijk: "Nieuw Liebergen" en "Berg kwartier" voor de woningen op het terrein 
van de huidige rioolwaterzuivering, en "Parkwijk" voor de woningen op de plek waar nu de 
accumulatievijver is. 

De woningdichtheid zal tussen ca. 45 en 55 per hectare liggen. Een totaal aantal woningen wordt 
niet genoemd. Bekend is echter dat het te bebouwen terrein ca. 13 hectare groot is. Dat wijst op 
ca. 700 woningen. Een paar jaar geleden was het toenmalige college van B&W van plan om ook 
een basisschool in de nieuwe wijk te bouwen. Daarover staat niets in de nieuwe nota. 

Ongeveer 33 % van de woningen in de gehanteerde rekenmodellen valt onder "sociale huur en 
goedkope koop", ca. 26 % bestaat uit "middeldure" woningen en zo'n 41% van de woningen zit in 
de categorie "duur". Conform het gemeentelijke beleid zullen er tussen 1 ,3 en 1 ,6 parkeerplaatsen 
per woning komen. 

Om het verlies van de noordelijke sportvelden te compenseren wordt één van de velden van het 
complex van Wasrneer en De Zebra's vervangen door een kunstgrasveld. Waarschijnlijk zullen de 
velden worden opgehoogd met ruim één meter verontreinigde grond met daarop een laag schone 
grond. Daarom zullen er "wellicht" tijdens de aanleg tijdelijke velden noodzakelijk zijn. Gedacht 
wordt o.a. aan ruimte op het huidige terrein van de rioolwaterzuivering. Als het nodig blijkt om ook 
nieuwe clubhuizen te bouwen dan is het uitgangspunt dat er slechts één sportclubgebouw komt. 

De grondexploitatie van het hele project sluit met een tekort. Als onverhoopt de ISV-bijdrage van 
het rijk tegenvalt kan het tekort aanzienlijk toenemen. Voor een deel wordt het tekort veroorzaakt 
door rentelasten. Er moeten immers eerst heel veel kosten worden gemaakt, voordat in 2008 
begonnen kan worden aan woningbouw op het gesaneerde RWZI-terrein. Misschien kan er wat 

» 



rentewinst worden verkregen door 
aan de westkant van de accumula
tievijver al wat eerder woningen te 
gaan bouwen. Er wordt wel zo snel 
mogelijk begonnen aan het maken 
van een nieuw bestemmingsplan, 
maar de stedenbouwkundige uit
werking van de woonvlek staat pas 
later in de planning. 

De "droge" sanering die nog nodig is 
op de Speelweide en op de voorma
lige Brandplaats (nabij de vroegere 
wielerbaan) zal in 2004 uitgevoerd 
worden. De gemeente heeft de in
tentie uitgesproken om de sanering 
van de Speelweide af te stemmen 
op de waterbodemsanering die door 
het Hoogheemraadschap wordt 
voorbereid. De Speelweide en de 
aangrenzende vijver gaan dan (bij
na) gelijktijdig op de schop. Het 
staat niet met zoveel woorden in de 

Vereniging positief kritisch over 
gemeenteplannen 
(vrijdag 19 maart 2004) 
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Voorlopige stedebouwkundige structuur op hoofdlijnen en indicatieve schets gronddepot 

Op dinsdag 16 maart kwam in de Raadscommissie Stad de nota "Besluitvorming en financiering 
Plan Anna's Hoeve" aan de orde. Gebruikmakend van het burgerspreekrecht heeft onze voor
zitter, Meijndert Ruitenberg, de raadscommissie hierover toegesproken. 

Dat de saneringen in het Speelweidegebied (Speelweide en vijver) op elkaar afgestemd gaan 
worden, waardoor de overlast beperkt zal zijn, is een groot voordeel. "U mag dit beschouwen als 
een compliment!". 

In de nota is over enkele voor onze vereniging belangrijke zaken echter niets te vinden. Daarover 
vroeg Meijndert om nadere informatie: 
-het inpakken van de vervuilde grond, de houdbaarheid van de verpakking, en de vernieuwing 
daarvan na ongeveer 40 jaar. 
-het hergebruik van lavasteen uit de waterzuivering: is dit materiaal zelf niet vervuild? 
-wordt de "Parkwijk" wel aangelegd als groene overgang naar het natuurgebied? 
-5 tot 8 bouwlagen is aan de rand van de Ecologische Hoofdstructuur ongewenst. Alleen aan de 
zijde van de Anth. Fokkerweg is hoogbouw toelaatbaar; aan de oostkant zijn maximaal 4 
bouwlagen gewenst. 
-Op de drukke verkeersroute Minckelersstraat - Zandheuvelweg zijn meer snelheidsbeperkingen 
noodzakelijk, om te beginnen bij Castellum Novum. Het verleggen van de Weg over Anna's 
Hoeve achter het restaurant langs zou overigens beter en veiliger zijn, zowel voor het verkeer als 
voor de recreatie in Anna's Hoeve. 
-De nota schenkt helemaal geen aandacht aan de recreatie in Anna's Hoeve. Ook is er onduide
lijkheid over de financiering van de herinrichting (incl. herbeplanting) van het Speelweidegebied. 
Veel van deze punten kwamen terug in de vragen van de raadsleden van diverse partijen. Niet 
alle antwoorden konden direct gegeven worden. Wethouder Kreugel zegde toe dat de antwoorden 
op schrift komen. De PvdA-fractie steunde de nota zonder voorbehoud. De woordvoerder van 
Leefbaar Hilversum, raadslid Munnik, toonde als enige weinig waardering voor de vragen van 
Meijndert; hij leek de vragen in deze commissie onbenullig en ongepast te vinden. > > 
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Ons Internet-adres blijft bereikbaar via: go.tolannashoeve 
maar is ook bereikbaar via: www.annas-hoeve.tk 

BESTRIJDING VAN EROSIE "BULT VAN DUDOK" 

. Onlangs heeft het Goois Natuurreservaat op de zuidhelling van de Bult van Oudok, dat is aan de 
kant van de spoorlijn, een aantal bomen omgezaagd. De stammen zijn blijven liggen. Hiermee 
wordt erosie bestreden die wordt veroorzaakt door het steil bestijgen en afdalen van de heuvel op 
plekken waar dat niet de bedoeling is. Dudok heeft deze heuvel voorzien van drie opgangen, 
waarvan één steile (met trappen), aan de westzijde. Het is de bedoeling dat de Bult alleen via deze 
drie paden wordt beklommen en afgedaald. Ook in het flauw hellende pad aan de noordoostkant 
zitten enkele traptreden. 

Aan de oostzijde is nog een erosiespoor, dat nog steeds gebruikt wordt door hardlopers en 
fietscrossers. Het bestuur is van mening dat ook dit illegale pad bij voorkeur alsnog afgesloten moet 
worden. Zou dat omwille van de sportwedstrijden op veel protest stuiten, dan moet ook dit "pad" 
worden voorzien van trappen. Bestijging en afdaling via het zand ter weerszijden van de trappen 
moeten voorts onmogelijk gemaakt worden. Deze wens kan worden opgenomen in de lijst van 
maatregelen die t.z.t. het westelijke deel van Anna's Hoeve beter geschikt moeten maken voor 
intensieve recreatie. 

LOOPVLAK BRUGGEN WORDT GERENOVEERD 

Enkele weken geleden viel er zo maar een gat in het loopvlak 
van de eerste brug van Anna's Hoeve, nabij de Bult van Dudok 
en het Dammetje. GNR heeft dit gat provisorisch gerepareerd. 
Inmiddels bereidt het GNR de renovatie voor van de loop
vlakken van alle drie de bruggen. De huidige bruggen in Anna's 
Hoeve dragen aan de zijkant een jaartal: van west naar oost 
achtereenvolgens 1971, 1973 en 1969. Het zijn dus niet meer 
de originele bruggen uit de jaren dertig, maar ze lijken daar 
nog wel op. Afgezien van de loopvlakken bevinden de bruggen 
zich nog in goede staat. 

; 
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brug in de jaren dertig 

i'~,if# 
,.:{~.~ KNOTWILGEN SPEELWEIDEVIJVER GESNOEID 

~~t,~. y\,". In maart hebben de knotwilgen langs de oever van de Speelweidevijver een 
~f\·t. \, '. ' knotbeurt gekregen. Ditmaal niet van onze bosploeg, maar van vrijwilligers van de 

~::; ':J' Gooise Heemtuin in Blaricum. Van de wilgentenen wordt vlechtwerk gemaakt dat 
<'~ 'of; gebruikt wordt bij de bouw van een vogelkijkhut. * 
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OVER DE SANERINGEN DIE DIT JAAR VAN START GAAN 

Enkele weken geleden heeft de Gemeente een vouwblad met de 
titel IlRaamsaneringsplanll huis-aan-huis laten verspreiden in de 
woonwijk Liebergen, ten oosten van de Jan van der Heijdenstraat 
en ten zuiden van de lorentzweg. Dit vouwblad gaat over de 
saneringen die rechtstreeks te maken hebben met de stads
vernieuwing in Liebergen en met de toekomstige nieuwbouw op 

het terrein van de huidige Rioolwaterzuivering. Op een aantal plekken rondom het Van It Hoffplein 
zullen oude woningen worden gesloopt, waarna de verontreinigde grond ter plaatse zal worden 
uitgegraven en vervangen door schone grond. Naar verwachting zal dit gebeuren in de periode van 
augustus 2004 tot de zomer van 2005. Op een later tijdstip zullen ten oosten van de bebouwde 
kom bodemsaneringen plaatsvinden op het terrein van de waterzuivering. 

Alle af te graven vervuilde grond wordt opgeborgen in een grote grondberg tussen de 
waterzuivering en het laarder Wasmerengebied. Deze grondberg wordt uiteindelijk geïsoleerd 
(ingepakt) en afgedekt met een dikke laag schone grond, waardoor er later ook op kan worden 
gerecreëerd. 

Er zullen ook saneringen plaatsvinden in natuurgebied Anna's Hoeve. Deze plannen hebben andere 
procedures doorlopen en komen in bovengenoemd vouwblad dan ook niet aan de orde. Het gaat 
allereerst om het afgraven van vervuilde grond onder de Speelweide, en het afvoeren van die 
vervuiling naar het reeds hierboven genoemde gronddepot. Daaraanvolgend zullen de bodems van 
alle vijvers van Anna's Hoeve worden gesaneerd, om te beginnen de Speelweidevijver. Het 
vervuilde slib zal niet in eerdergenoemd gronddepot worden opgeslagen, maar naar elders worden 
afgevoerd. Dit geldt ook voor het slib uit de laarder Wasmeren en enkele Hilversumse stadsvijvers 
die ook gesaneerd zullen worden. > > 

De Speelweidevijver 

Foto van ons lid mevr. R Beekman-Koorenhof 

• 
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Volgens de laatste berichten zal de sanering van de Speelweide ongeveer in oktober beginnen. 
Vrijwel direct daarna, ongeveer vanaf januari, zal de Speelweidevijver aan de beurt zijn. Daarvoor 
moet eerst nog een nieuwe pijpleiding worden gegraven om het water uit het regenwaterriool, dat 
nu vanuit de Van Riebeeckvijver wordt ingelaten in de Speelweidevijver, tijdelijk naar de Vijver bij 
het Witte Strandje te voeren. 

In de afgelopen maanden heeft onze vereniging intensief mogen meedoen aan de voorbereidende 
besprekingen. Wij hebben o.m. aangegeven welke belangrijke, beeldbepalende bomen die aan de 
rand van het vervuilde gebied staan, bij voorkeur behouden zouden moeten blijven. Daartoe zijn in 
maart rondom verscheidene bomen geulen gegraven om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de 

_ vervuiling ter plaatse. Ook praat onze vereniging mee over de herinrichting van de gesaneerde 
. Speelweide. 

De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) wil de vijvers 
van Anna's Hoeve graag gebruiken als calamiteitenbassin. 
Bij zeer hevige regenval zou de waterstand moeten kunnen 
stijgen tot 3,50 meter boven NAP. Bij dat peil komen echter 

dwr 
Dienst Waterbeheer en Riolering 

delen van de wandelpaden onder water te staan. Ook vrezen wij voor afsterving van het gras van 
de Speelweide (als deze lang onder water blijft staan) en het afkalven van de oevers. Dat laatste 
zou bestreden kunnen worden door het aanleggen van beschoeiing. Dat is echter 
natuuronvriendelijk, en lelijk om te zien. Beschoeiingen remmen bovendien het wegzakken van het 
water af. 

Het is hierbij van veel belang hoe vaak en hoe langdurig de waterstand hoger zal zijn dan 2,80 m, 
een mooi peil waarbij alle vijvers royaal vol zijn zonder dat de oevers gevaar lopen. Om dat goed te 
kunnen berekenen moet er overeenstemming zijn over het uiteindelijke watersysteem: Waar gaat 
na de waterbodemsaneringen al het regenwater heen, en al het gezuiverde water uit de nieuwe 
zuivering? 

In het voorbereidende overleg wordt ervan uitgegaan dat over het watersysteem nu voldoende 
bekend is. Maar een groot artikel in de Gooi- en Eemlander van 19 maart wijst in een andere 
richting: "Afvoerwater nieuwe zuivering te vuil; GNR: 'Niemand wil groene soep'. 11 Over dit 
nieuwe watersysteem wordt nu al meer dan drie jaar gesteggeld. Het wordt hoog tijd dat hierover 
eens knopen worden doorgehakt. 

D66 NOORD-HOLLAND 
BEZOEKT ANNA'S HOEVE 

Op vrijdag 12 maart heeft een delegatie van provinciale en gemeentelijke politici van D66 een 
werkbezoek gebracht aan plangebied Anna's Hoeve en stadsvernieuwingsgebied Liebergen. 
Deelnemers waren gedeputeerde Patrick Poelmann (o.a. met de portefeuilles Landschap, Water en 
Goois Natuurreservaat), leden van Provinciale Staten, en de Hilversumse raadsfractie. Ons aan
komend bestuurslid T eus Bos heeft als afgevaardigde van onze vereniging het werkbezoek mee
gemaakt. Hij heeft aandacht gevraagd voor onze zorgen met betrekking tot de herinrichting van 
natuurgebied Anna's Hoeve na de saneringen. Poelmann heeft laten weten dat hij graag wil bekijken 
hoe de provincie kan bijdragen om de natuur in de omgeving van Anna's Hoeve te versterken. * 
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WANDELINGEN IN ANNA'S HOEVE: 24 april, 2 mei, 4 juli 

De komende maanden is er driemaal gelegenheid om "onder deskundige 
begeleiding" een wandeling door Arlna's Hoeve te maken, op zaterdag
middag 24 april, in de zeer vroege ochtend van zondag 2 mei, en op 
zondagmiddag 4 juli. Hieronder meer over deze drie wandelingen, waar 
geen kosten aan verbonden zijn en waar geen aanmelding vooraf voor 
nodig is. 

PUBLIEKSWANDELING: ZATERDAGMIDDAG 24 APRIL 

"Anna's Hoeve: een andere wandelbelevenis in het GooL" Dat is weer het motto van de 
rondwandeling door natuurgebied Anna's Hoeve met onze voorzitter Meijndert Ruitenberg. Hij zal 
de deelnemers vertellen over het ontstaan van Anna's Hoeve, de ontwikkeling van de natuur en de 
beleving van de gebruikers. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de op handen zijnde 
saneringen. 

Verzamelen om 13 uur bij de slagboom in de Liebergerweg, hoek Anthony Fokkerweg. Om 
ongeveer 15 uur is de wandeling afgelopen. 

VOGELEXCURSIE: ZONDAGOCHTEND 2 MEI 

Op zondagochtend 2 mei wordt er weer een vogelexcursie 
gehouden op Anna's Hoeve. De wandeling zal worden geleid 
door onze voormalige voorzitter, Jelle Harder, een vogel
kenner bij uitstek, die u precies kan vertellen welke vogels u 
hoort. Het is een unieke belevenis om te horen hoe de ene 
na de andere vogelsoort ieder op zijn beurt met gezang de 
nieuwe lentedag begroet. 

De start van de wandeling is om precies 5.15 uur 's morgens 
bij de slagboom op de Liebergerweg (kruising Anthony Fok
kerweg). De schemering is dan net begonnen. De rondleiding duurt zo'n anderhalf uur en op dit 
vroege tijdstip is het buiten nog frisjes, dus trek warme kleren aan, en vooral warme sokken en 
schoenen. Een verrekijker kan ook van pas komen. 

IVN-WANDELING: ZONDAGMIDDAG 4 JULI 

Op zondag 4 juli a.s. zal de IVN afdeling Gooi en omstreken een wandeling door 
Anna's Hoeve leiden, onder het motto "Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve - 20 jaar". Hierbij 
komt ook het laatste nieuws over alle ontwikkelingen in en rond dit gebied aan bod. Natuurlijk 
wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan flora en fauna, want het IVN houdt zich bezig met 
natuur- en milieueducatie. 

Deze landelijke organisatie bestaat uit ruim 180 afdelingen, die bij elkaar 17.000 leden hebben. Van 
de afdeling Gooi en omstreken zijn 190 mensen lid. De wandelingen van het IVN worden altijd 
geleid door ervaren natuurgidsen, die niet alleen over de planten en dieren ter plekke, maar ook 
over de geschiedenis van een gebied veel kunnen vertellen. 

» 
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Zoals iedere IVN-wandeling duurt ook deze ruim anderhalf uur. De deelname is kosteloos, maar 
een bijdrage voor het vrijwilligerswerk van het IVN mag natuurlijk altijd. Het vertrek vindt plaats 
om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats tegenover Castellum Novum aan de Weg over Anna's Hoeve. 
Na afloop van de wandeling trakteert de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve in het restaurant 
op koffie of thee. 

Voor meer informatie over IVN-wandelingen kunt u contact opnemen met Lenie Bakker (tel. 035 
6561719). Het IVN heeft ook een website die u kunt bezoeken: www.ivngooi.nl 

ZATERDAG 21 FEBRUARI: 
y 

""" Werkgr:'p I v r 1;:;:1::: ~:~ ACTIE NARDINCLANT GESLAAGD = ~~~~;,"~~i~;;ii/~ 
ê "".:<ti' 

De actie van de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant in lI:;l" <>. .,,P''''(4) 
...... ......, ""'" Anna's Hoeve, uitgebreid aangekondigd in de vorige Koerier, """"'Och""""""""""","", 

is uitstekend geslaagd. Op 21 februari was een flinke groep vrijwilligers van Nardinclant, geholpen 
door enkele leden van onze eigen bosploeg, druk in de weer met het maken van een langwerpige 
open plek in het bosperceel dat aan drie zijden wordt begrensd door heide. Met alle omgetrokken 
(en enkele afgeknapte) bomen maakt het nu nog een woeste indruk, maar over een paar jaar ont
staat hier een verjongd bos met meer afwisseling en een hogere natuurwaarde. GNR-boswachter 
Gerrit Kremer heeft zijn waardering uitgesproken over het resultaat: "Er is hier goed werk 
verricht!" 

Op het aangrenzende heideveld langs de A27 staan nog heel wat bomen die van het GNR ook 
mogen verdwijnen. Onze vereniging overweegt het organiseren van een boomkapactie na de 
zomervakantie. 

DINSDAG 16 MAART: 

ZWERFVUILACTIE IIDE HOEKSTEENII OOK GESLAAGD 

Op dinsdagmiddag 16 maart hebben 21 kinderen van Groep 7/8 van de Bussumse basisschool De 
Hoeksteen een fietstochtje gemaakt naar Anna's Hoeve om daar een klein uur lang bezig te zijn met 
het opruimen van zwerfvuil. Ook deze actie is goed geslaagd. De oevers van de vijver tegenover de 
Berg en de oever tegenover het Witte Strandje zijn schoongemaakt, evenals de bosstrook langs de 
Weg over Anna's Hoeve en de bermen van het afgesloten deel van de liebergerweg. 

~ 
BEZORGER GEZOCHT VOOR DE PLANETEN BUURT 

Voor bezorging van ongeveer 50 exemplaren van de Anna's Hoeve Koerier in de planetenbuurt 
(een aantal straten tussen de Lorentzweg en de Eemnesserweg) wordt een nieuwe bezorg(st)er 
gezocht. 

Het overgrote deel van onze leden krijgt de Koerier (en eenmaal per jaar de acceptgiro voor de contributie) 
thuisbezorgd door een van onze vrijwilligers. Daarmee spaart de vereniging een gigantisch bedrag aan 
portokosten uit: naar schatting € 4000 per jaar! Daardoor kan onze contributie laag blijven. 

Wie wil zich aanmelden als bezorger? Dit kost u niet meer dan ongeveer 1 uur per keer, en dat 5 x 
per jaar. De te bezorgen Koeriers of enveloppen worden bij u thuis afgeleverd. Wie ons wil helpen 
kan zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij mevr. H. Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel 
6855951. U kunt eventueel ook ingeschreven worden als reservebezorger. * 
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GEZOCHT: HAGEDISSENZOEKERS ! 
Het Goois Natuurreservaat en Landschap Noord-Holland stimuleren het systematisch waarnemen 
van o.a. reptielen in natuurgebieden. Speciale aandacht gaat uit naar de zeldzaam geworden 
zandhagedis, die in het Gooi alleen nog voorkomt op een heideveldje tussen Huizen en Naarden. 
Een andere soort, de levendbarende hagedis, heeft een grotere verspreiding. Het zou interessant 
zijn om te weten hoe het deze hagedis vergaat in natuurgebied Anna's Hoeve. 

Daarom wordt er gezocht naar een vrijwilliger die het leuk vindt om in de periode van half maart 
tot eind september met enige regelmaat, ruwweg éénmaal per vier weken, met speurende ogen 
(en zonder hond!) gedurende ongeveer één uur een vast rondje te wandelen in de heidegebieden 
van Anna's Hoeve. Die zijn te vinden langs de A2.7, globaal tussen de Weg over Anna's Hoeve en de 
spoorbaan. In het begin krijgt men assistentie van een ervaren waarnemer. Zoals gezegd gaat het 
hier speciaal om het vastleggen van waarnemingen van de hagedis. Maar toevallige waarnemingen 
van andere op de grond levende dieren als ringslangen, hazelwormen en amfibieën (kikkers, 
padden) zijn natuurlijk mooi meegenomen. De waarnemingen kunnen worden doorgegeven aan de 
Stichting RAYON en komen dan terecht in een wetenschappelijk gegevensbestand. 

Belangstelling? Meld u aan bij de coördinerende GNR-boswachter, Rob Rossel , via het kantoor van 
het GNR: tel. 6214 598. 

WATERSTAND VAN DE BERGVIJVER 
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STROOM UIT DE AKKER 

Ooit komt er een einde aan onze voorraad fossiele brandstoffen. Daarom moeten we voortdurend 
op zoek naar alternatieve energiebronnen. Een alternatief is het opwekken van elektriciteit uit 
geteelde biomassa zoals populier, wilg of eucalyptus. Uit onderzoek van Richard van den Broek van 
de Universiteit Utrecht blijken dit in Nicaragua al prima alternatieven te zijn. 

Van den Broek onderzocht de duurzaamheid ervan in dat land op drie manieren: vanuit ecologisch, 
economisch en sociaal oogpunt. Biomassa heeft, door de kleinere uitstoot van broeikasgassen, een 
stapje voor op fossiele brandstoffen. Bij het opwekken van energie uit biomassa wordt geen 

_ kooldioxide (een belangrijk broeikasgas) geproduceerd. Alleen het kooldioxide dat het gewas zelf 
tijdens de groei heeft opgeslagen komt weer vrij. Bovendien is het opwekken van elektriciteit uit 
geteelde biomassa niet alleen veel goedkoper, het draagt zelfs bij tot het Bruto Nationaal Product 
van Nicaragua, dat anders veel olie zou moeten invoeren. Van den Broek vroeg zich af of 
Nederland er net zo wel bij zou varen. Hij concludeerde dat land dat nu niet wordt bewerkt, het 
best kan worden gebruikt voor het telen van energiegewassen, en niet om de huidige landbouw tot 
biologische landbouw te om te vormen. 

Uit maandblad EOS . 

1984 2004 

PUZZEL: WOORDENSLANG 
De nieuwe puzzel vormt al kronkelend z'n weg naar de oplossing. De laatste letter van het 
vorige woord is altijd de eerste letter van het volgende woord. Als u de puzzel helemaal 
heeft opgelost, staat er in de bovenste rij een woord van tien letters. Dit woord laat zien 
waar Hilversum grotendeels bekend om staat. Dus beste puzzelaars, we gaan er voor! 

T .... 

5 13 

4 12 

2 17 16 8 9 " 

3 6 7 la 

I. muziekdrama 9. kruik, vaas 
2. hoofdstad van Griekenland 10. plaats in het Gooi 
3. wild zwijn 11. momenteel 
4. vermaard, groots 12. wijze vogel 
5. dagblad 13. Russisch automerk 
6. omroep, voortgekomen uit de R.E.M. en 14. halswervel 

TV -Noordzee 15. dier dat graag de ramen wast 
7. snoer van een hengel 16. beroemd hemellichaam 
8. spijskaart 17. cowboyfestiviteit 
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: 
Dagelijks beheer: 

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer 
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid 

Internet: http://www.gnr.nl en http://www.natuurbrug.nl 
Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat). Bij ernstige misstanden geconstateerd 
op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen. Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 
uur) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. 

GAD Toezicht en Handhaving: tel. 035 6991888 
(v/h Reinigingspolitie; ma tlm vr. 8.00-8.30 en 13.00-13.30 U., ma tlm do 16.00-16.30 u.) 

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland: 0800 6586734 (gratis) 

Plattegrond van Anna's Hoeve 

I . Speelweide 
2. Speelweidevijver 
3. Witte Strandje. Rechts 

daarboven: de Oude Poel 
4. Restaurant Castellum Novum 
S. Woningen Anna's Hoeve 
6. De Berg 
7. Bergvijver 
8. Heitje 
9. Geitenweitje 
10. Bospoei 
x Nieuwe poel 

:':':':'!'._I~ ... 
= vwhatd. _gon 

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 
Secretariaat: G.M.J.B. Peet, DiependaaJsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168 

e-mail gerardpeet@hetnet.nl 
of bij: 

mevr. H. T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie € 1,83 [= f 4,03] per jaar), 
en wacht uw acceptgirokaart af 

o mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was: 

Naam: heer / mevr. . ......................................................................... .. 

Adres: 

Postcode: .................. Plaats: ............................................ . (04-2) 
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VAN DE VOORZITTER 

Naar verwachting wordt komend najaar met de sanering van de 
Speelweide en Speelweidevijver begonnen. en ik zeg het nog 
maar eens: dan komen er grote hekken om dit gebied en wordt 
de boel grondig overhoop gehaald. Helaas gaat dit ten koste van 
het gebied zoals we het nu kennen en waaraan we gehecht zijn, 
met zijn bomen. heesters en wilde planten. Maar we moeten ons 
niet aan het verleden vastklampen. Die sanering is hard nodig en 
dus moeten we er eigenlijk blij mee zijn. Laten we de blik op de 
toekomst gericht houden. 

Na de sanering zullen Speelweide en vijver heringericht worden. 
Bureau Groen van de Dienst Gemeentewerken heeft hiervoor 
een voorlopige schets gemaakt. waarin de vereniging inzage heeft 
gehad. Omdat het plan nog niet definitief is goedgekeurd. kan ik er niet over uitweiden. Maar het 
ziet er veelbelovend uit en vormt misschien zelfs wel een verbetering. De natuur zal alle kans 
krijgen zich volledig te herstellen. Uiteraard zult u te zijner ti jd door de gemeente en het GNR (als 
grondeigenaar) volledig ingelicht worden. middels de nieuwsbrieven die de gemeente Hilversum 
mede namens het GNR. DWR en de Provincie verspreidt onder omwonenden. 

Op de langere termijn is een andere vraag van groot belang: hoeveel gezuiverd afvalwater van de 
nieuw te bouwen RWZI zal voor de vijvers van Anna's Hoeve gebruikt worden? Tot nu toe is dit 
water. ofwel het effluent. een bron van discussie. Volgens de meest recente plannen zal er maar 
weinig effluent naar de vijvers afgevoerd worden. Dit lijkt mij een verkeerde keuze. Als er te weinig 
water naar Anna's Hoeve gaat is het niet uitgesloten dat in droge periodes delen van de 
vijverbodems droog komen te staan . Sommige deskundigen zijn van mening dat het water te 
voedselrijk, dus niet schoon genoeg. zal blijken te zijn. waardoor er een uitbundige algengroei zal 
plaatsvinden. Resultaat: groene soep in plaats van helder vijverwater. In dat geval is het zaak dat er 
naar oplossingen op het gebied van de algenbestrijding gezocht wordt. Zijn er waterplanten of 
waterdieren die algen eten? Bestaat er een milieuvriendelijk middel dat aan het effluent kan worden 
toegevoegd. waardoor de algengroei binnen de perken gehouden kan worden? Helpt het als het 
water in beweging wordt gehouden, bij voorbeeld door fonteinen, of door AL het effluent van de 
waterzuivering door alle vijvers van Anna's Hoeve te laten stromen? Dat zou kunnen door het 
water aan één uiteinde van het vijvercomplex binnen te laten. en het aan een ander uiteinde weer 
af te voeren. Zo kan via Anna's Hoeve al het water getransporteerd worden naar de plekken waar 
men het hebben wil. Mensen die het weten kunnen zouden zich serieus over dit probleem moeten 
buigen. 

Ik zie dit prachtige visioen voor de verre toekomst, als heel Plan Anna's Hoeve klaar is: het schone 
natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve. met ver uitgediepte vijvers. die constant een hoog 
waterpeil hebben omdat grote delen van het effluent van de nieuwe RWZI met de hypermoderne 
membraanbioreactor naar Anna's Hoeve wordt afgevoerd. Het GNR waakt, net als nu. als een 
leeuw over het droge deel van Anna's Hoeve, omdat dit gebied zo belangrijk is als verbinding tussen 
Gooi en Utrechtse Heuvelrug. DWR houdt het natte deel van Anna's Hoeve tot in de puntjes bij. 
Via de vijvers van Arma's Hoeve wordt er schoon water in de bodem geïnfiltreerd, wat de 
grondwaterstand ten goede komt. De verdroging van Gooi en Vechtstreek wordt een halt 
toegeroepen. Mensen, de redding van Nederland begint bij Anna's Hoeve. En de vereniging zou uit 
de zorgen omtrent dit gebied zijn. 

Meijndert Ruitenberg, voorzitter 
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NIEUWSBRIEVEN OVER PLAN ANNA'S HOEVE 

In de periode 2001-2002 heeft de gemeente 
Hilversum drie nieuwsbrieven gepubliceerd over het 
toenmalige project Hilversum Nieuw Oost. In de 
zomer van 2002 werd de naam veranderd in Plan 
Anna's Hoeve. Eind mei en half juni 2004 verschenen 
hierover twee nieuwsbrieven, die de volgnummers 4 
en 5 kregen. Deze nieuwsbrieven zijn huis-aan-huis 
verspreid in een groot deel van Hilversum-Oost ten 
oosten van de jan v.d. Heijdenstraat / begin 
Oosterengweg. 

Voor verspreiding onder de leden van onze vereniging die buiten dit gebied wonen heeft de 
gemeente ons extra exemplaren gegeven. Als alles goed is gegaan treffen deze leden de 
nieuwsbrieven 4 en 5 bij deze Koerier aan. Nieuwsbrief nummer 6 komt uit in het najaar, en ook 
die hopen we op een of andere manier bezorgd te krijgen bij onze leden buiten het gemeentelijke 
verspreidingsgebied. De volgende Koerier komt pas begin november uit. 

Nieuwsbrief nummer 4 telt zes pagina's A4-formaat, en bevat o.m. een paginagroot interview met 
onze voorzitter Meijndert Ruitenberg (vooral over de komende sanering van de Speelweide), een 
pagina over het natuurherstel na sanering van het Laarder Wasmeer, en informatie over de nieuwe 
rioolwaterzuivering en de sanering van de waterbodems. De nieuwsbrief is geïllustreerd met fraaie 
kleurenfoto's . 

Nieuwsbrief nummer 5, eveneens bestaande uit zes pagina's A4, is gewijd aan de "Inpassingsstudie 
Anna's Hoeve: landschappelijke inpassing van RWZI, vuilwaterberging, gronddepot, sportvelden en 
natuurreservaat". Meer hierover elders in dit nummer. 

HULP GEZOCHT VOOR VRIJETIJDSMARKT 
Op zaterdag I I september hoopt onze vereniging zich (voor de ge 
keer) te presenteren op de Hilversumse Curs,us- en Vrijetijdsmarkt. 
We zoeken leden die gedurende één of twee uur willen helpen in 
ons kraampje aan de Groest. Het is beslist niet nodig om heel veel 
van de problematiek van Anna's Hoeve af te weten; een dosis be
langstelling en enthousiasme is genoeg. Het is de bedoeling dat er 
op ieder moment minstens 2 personen in de kraam aanwezig zijn. 
Aanmeldingen en nadere informatie bij Meijndert Ruitenberg, 
tel. 6832 762. 

GAAT U VERHUIZEN? 
Vergeet dan vooral niet uw nieuwe adres aan ons door te geven. 
Onze gegevens vindt u op de bon achterin dit blad (omslagpagina). 
U kunt die bon gebruiken, of ons bellen, schrijven of mailen. Als uw 

~:~=~~==;=~ Koerier bij u wordt bezorgd door een vrijwilliger, kan het blad na 
.. uw verhuizing niet via de post worden doorgestuurd naar uw nieuwe 

••• adres. Zonder uw adreswijziging kunnen wij u niet meer vinden! 
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1984 Q 2004 

JUBILEUMBOEK OVER ANNA'S HOEVE 

In 2004 is het twintig jaar geleden dat de Vereniging tot Behoud van 
Anna's Hoeve werd opgericht. In het zicht van dit jubileum vatte het 
bestuur twee jaar geleden het plan op een boek over Anna's Hoeve 
uit te brengen. Jaren geleden was er al een beknopte verhandeling 
over de geschiedenis van het gebied verschenen, maar nu was de 

achterliggende gedachte dat meer facetten van Anna's Hoeve belicht zouden kunnen worden. Zo 
werden voor verscheidene onderwerpen ter zake kundige mensen uit Hilversum gevraagd 
belangeloos een hoofdstuk voor het beoogde boek te schrijven. Vervolgens werd er overleg 
gepleegd met de plaatselijke uitgeverij Verloren, die zich bereid verklaarde het boek te produceren . 

Nu is het bijna zover! Het boek, met als titel Anna's Hoeve - klein gebied, groot verhaal. zal in 
september 2004 worden gepubliceerd. Het bestuur van de vereniging is zeer ingenomen met het 
resultaa.t van de inspanningen van de 9 (negen!) auteurs. Een greep uit de onderwerpen die in het 
boek aan bod komen: uiteraard de geschiedenis van Anna's Hoeve tot 2004, maar ook artikelen 
over flora en fauna, de recreatie, de waterhuishouding in het gebied, de plaatselijke geologie. 
Daarnaast bevat het boek een aantal persoonlijke indrukken van oude getrouwen, die Anna's 
Hoeve nog van voor de oorlog kennen. Er wordt naar gestreefd het boek zo goedkoop mogelijk in 
de winkels te krijgen. Leden zullen het met korting kunnen kopen. Hierover wordt u nog nader 
geïnformeerd. 

PRESENTATIE JUBILEUMBOEK 

De officiële presentatie van het boek, aan boekhandelaren. 
"hoogwaardigheidsbekleders" en de media, vindt plaats op 
17 september 2004, naar verwachting in restaurant Anna's 
Hoeve (voorheen Cac;tellum Novum) aan de Weg over Anna's 
Hoeve. Maar ... ook onze leden willen wij in de gelegenheid 
stellen om het boek vers van de pers in te zien (en eventueel 
met korting te kopen) : op zondag 19 september 2004 is er 
voor u een feestelîjke bijeenkomst in de Infoschuur van het 
Goois Natuurreservaat aan de Lage Naarderweg. Tussen 
13.00 en 16.00 uur bent u dan hartelijk welkom voor een hapje 
en een drankje. Dit samenzijn vindt plaats onder het motto 
"Anna's Hoeve 70 jaar groene schakel in de Heuvelrug". Zoals 
u ziet beleeft ook Anna's Hoeve in 2004 een kroonjaar! Onze vereniging werd geheel toevallig 
opgericht in het jaar dat Anna's Hoeve 50 jaar bestond als openbaar wandel- en recreatiegebied. 

PUBLIEKSWANDELING 

Ook ter gelegenheid van het jubileum van de vereniging zal op 
zaterdag 18 september onze voorzitter, Meijndert Ruitenberg, 
weer een publiekswandeling in Anna's Hoeve houden, ditmaal 
onder het motto "Anna's Hoeve, vervuiling en sanering". Iedereen 
is van harte uitgenodigd om mee te doen. Verzamelen bij de 
slagboom bij de kruising van de Uebergerweg met de Anthony 
Fokkerweg om 13 uur. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. 
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING 

gehouden op maandag 19 april 2004 in de bovenzaal van de voormalige Ontmoetingskerk. 
Aanwezig 22 leden. Van 3 leden is bericht van verhindering ontvangen: Jelle Harder, Freek 
Stegehuis en mevr. H. Harder. 

~ 2p 

I . Om 19.34 uur opent voorzitter Meijndert Ruitenberg de vergadering met een welkom aan de 
aanwezigen. Vandaag bestaat onze vereniging 20 jaar en 2 dagen; vandaar het "hapje en drankje" na 
deze vergadering. Op zondag 19 september zal ons jubileum gevierd worden met een extra 
bijeenkomst in de "infoschuur" van het Goois Natuurreservaat. Verder zal er in dit jubileumjaar een 
boekwerkje over Anna's Hoeve ver-schijnen. 

De voorzitter wijst op de presentielijst die rondgaat en op de vergaderstukken (afgedrukt in ons 
ledenblad) die bij de ingang van de zaal liggen. 

2. De notulen van de op 14 april 2003 gehouden jaarvergadering worden ongewijzigd vastgesteld. 

3. Buiten berichten van verhindering (zie boven) is voor deze vergadering één ingekomen stuk 
ontvangen: een brief d.d. heden van ons lid ir. P. Vrijlandt tegen woningbouw bij Anna's Hoeve. De 
secretaris leest de brief voor, waarna hr. Vrijlandt de gelegenheid krijgt voor een nadere 
toelichting. Hij vraagt in hoeverre er al definitieve besluiten zijn genomen. De voorzitter alsook lid 
Wouter Fontaine geven informatie over het recente raadsbesluit. Dit omvat een procentuele 
verdeling van diverse soorten woningen in de nieuwbouwwijk, zoals voorgesteld door B&W, maar 
meer gedetailleerde woningbouwplannen zijn er nog niet. 
Vervolgens verlaat hr. Vrijlandt de vergadering in verband met dringende bezigheden elders. 

4. Het jaarverslag 2003, zoals afgedrukt in het ledenblad. wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Het financiële iaarvers~ over 2003 wordt ongewijzigd vastgesteld . Het 
overschot over het jaar 2003 zou nog ca. 730 euro groter zijn geweest als een 
ontvangen gift van het GNR al in 2003 zou zijn ontvangen. Het betreft hier ruim 
480 euro vergaderkosten i.v.m. de forumdiscussie die volgde op onze vorige 
jaarvergadering, en bijna 250 euro voor drukkosten van het rapport over het 
recreatieonderzoek van Sander Koopman. Deze gift van 730 euro Îs opgeno
men in de begroting voor 2004. 
Op een vraag van Jan Deijs wordt bevestigd dat de Plusrekening is opgeheven; 
het saldo ervan is toegevoegd aan de Kapitaalrekening, die wat meer rente geeft. 

6. De .!:>egroting 2004 wordt ongewijzigd vastgesteld na beantwoording van opmerkingen van 
Christine Tamminga over de begrote kosten van drukwerk en het geplande aantal te ontvangen 
contributies. Er zijn 123 herinneringen uitgezonden aan leden die nog geen contributie hebben 
betaald; het is goed denkbaar dat er minder dan 1000 contributies ontvangen zullen worden. De 
post Drukwerk bevat een bedrag voor de uitgave van het jubileumboekwerkje dat na de 
zomervakantie zal verschijnen. De post PR en Jubileumviering omvat ook de kosten voor het 
uitstapje voor onze vrijwilligers dat gepland staat voor zaterdag 15 mei. Beide bedragen zijn nog erg 
onzeker, maar onze reserves zijn voldoende om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. 
De kosten voor de Koerier zijn hoger begroot omdat het er naar uit zag dat we zouden moeten 
overstappen naar een duurdere drukker. Dat is vooralsnog niet noodzakelijk gebleken zodat we op 
deze begrotingspost waarschijnlijk geld zullen overhouden. 
Kees de Wolff pleit voor meer PR-activiteiten voor ledenwerving; in de rondvraag wordt hierop 
teruggekomen. > > 
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7. D e kasco ntrolecommissie (mevr. Hettie Barlo en hr. Marceï 
van Coesant) heeft de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. 
De voorzitter leest de verklaring van de kascommissie voor. 
De penningmeester en het gehele bestuur worden gedechargeerd. 
De voorzitter dankt de kascommissie en Christine Tamminga voor 
het verri chte werk. Hoewel geen deel meer uitmakend van het 
bestuur is Christine het administrat ieve penningmeesterswerk blijven 
doen in afw achting van de komst van een opvolger (zie punt 9). 

8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: Dit jaar hebben zich beschikbaar gesteld 
hr. Marcel van C oesant (herhaling) en Jan Deijs (was reserve). Als reservelid stelt Wouter Fontaine 
zich beschikbaar . De vergadering stemt in met deze samenstelling van de kascommissie. 

9. Bestuur sverkiezing. 

Reglementair aftredend en weer voor drie jaar herkiesbaar (in principe voor 

• 
• • • :~. 

zijn laatste termijn): voorzitter Meijndert Ruitenberg. Hij wordt bij acclamatie 
herbenoemd . 

1
1.(:" ..!. .!.)J\ 1-1-1 

De heren T eus Bos en Sander Koopman krijgen de gelegenheid zich voor te 
stellen en worden vervolgens bij acclamatie benoemd in de vacatures tot 
2005 en 2006. 
Op de brandbrief van december il. voor het zoeken van een nieuwe 

penningmeester zijn enkele r eacties ontvangen. Eén lid heeft enkele malen op proef in het bestuur 
meegedraaid. maar heeft uiteindelijk besloten om geen penningmeester te worden en ook niet in 
het bestuur toe te treden. Omdat ten tijde van de oproep voor deze ALV nog geen kandidaat
penningmeester beschikbaar was. blijft Helga Toes statutair onze penningmeester. maar Sander 
Koopman is bereid om het bestuur over financiële zaken te adviseren. Er is inmiddels een 
kandidaat··penningmeester gevonden in de persoon van Hans de Ridder, die nog niet aanwezig is 
maar hier later vanavond wel verwacht wordt. Hans zal vanaf nu op proef in ons bestuur gaan 
m eedraaien en zou in de eerstvolgende AL V officieel kunnen worden benoemd. 
Christine Tamminga wijst op mogelijke problemen met tekenbevoegdheid, maar het bestuur 
verwacht dat dit wel oplosbaar zal zijn. 

10. Ontwikkelingel} Plan Anna's Hoeve. 
De voorzitter vindt dat het bestuur een turbulent jaar achter 
de rug heeft. Maar er zit nu eindelijk schot in de plannen voor 
Anna's Hoeve en omgeving. Komend najaar begint de bodem
sanering van de Speelweide. snel daarna gevoigd door de 
waterbodemsanering van de Speelweidevijver en de andere 
vijvers van Anna's Hoeve. De koppeling van de bodemsanering 
en van de waterbodem-sanering betekent dat niet tweemaal 
achtereen (met een tussenpoos) een groot stuk Anna's Hoeve 
hoeft te worden afgesloten. Niettemin zal de sanering een 
ingrijpend proces zijn. Anna's Hoeve zal er een paar jaar lang 
raar uitzien. Er komt een hek om de Speelweide, en later om 
de vijvers. Er moet een nieuwe pijpleiding worden aangelegd. Er zulten bomen moeten verdwijnen. 
Bureau Groen werkt echter aan een herinrichtingsplan voor het Speelweidegebied; het belooft een 
fraai geheel te worden. Op een vraag van Sjerp Zeldenrust wordt meegedeeld dat er ook is 
gevraagd om aanleg van nieuwe broedgelegenheid langs de oevers. Er komt geen of bijna geen 
beschoeiing. De heer Wilting vraagt hoe het zit met de nodige vergunningen. De secretaris deelt 
mee dat hier ambtelijk hard aan wordt gewerkt. Bezwaren kunnen vertraging opleveren, vooral 
waar het gaat over werkzaamheden in beschermd natuurgebied zoals het Laarder Wasmeer. 

» 

• 
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I I. Rondvraag. 
Kees de Wolff pleit ervoor 011"1 ons jubileum aan te grijpen om meer "reclame" te maken. De 
voorzitter wijst er op dat dit in september wel degelijk zal gebeuren. 
Toen Anna's Hoeve werd bedreigd door de Schets Ruijssenaars heeft verspreiding van 9000 
vouwbladen een kleine 300 nieuwe leden opgeleverd. Nu Anna's Hoeve in feite is gered. en er 
bovendien in een groot deel van de wijk Oost zeer veel verhuizingen plaatsvinden, wordt van 
nieuwe huis-aan-huisacties heel weinig resultaat verwacht. Ook de Cursus- en Vrijetijdsmarkt 
levert vrijwel geen nieuwe !eden meer op. Zodra het nieuwe Sint Joseph helemaal klaar is gaan wij 
daar wel een ledenwerfactie houden. Natuurlijk blijft de "waakhondfunctie" van onze vereniging nog 
steeds nodig. Kees van Aggelen wilst daarbij op de bedreigende ontwikkelingen aan de Baarnse 
kant van Anna's Hoeve. Hij stelt zich beschikbaar voor het geven van een presentatie. bijv. voor 

' nieuwe bewoners van Oost. 
Op een vraag van hr Griffioen hoe het bestuur op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen 
antwoordt de voorzitter dat wij meedoen in allerlei werkgroepen en ook via andere kanalen goed 
geïnformeerd blijven. 
De voorzitter deelt mee dat ons lid Hettie Sarlo. enige jaren na haar verhuizing naar Almere. nu 
ga"!t stoppen met haar werk voor de Anna's Hoeve Koener. Vanaf her begin is zij bij de Koerier 
betrokken. en zij heeft 13 en een half Jaar deel uitgemaakt van het redactieteam. Zij heeft onder 
meer gezorgd voor vele tekeningen, jeugdpagina's, en stukjes over de natuur. Binnenkort zal Hettie 
op passende wijze worden bedankt voor haar jarenlange Inzet. 

12. De voorzitter sluit het formele deel van de vergadering om 20.36 uur. 
_1_ 

= -
13. Na de koffie-/theepauze. waarbij Hans de Ridder inmiddels is gearriveerd, krijgt ons nieuwe 
bestuurslid Sander Koopman het woord over zijn in Anna's Hoeve gehouden Recreatieonderza:ek. 
Aan de hand van vele duidelijke plaatjes laat hij zien hoe het onderzoek is opgezet en tot welke 
resultaten en conclusies het heeft geleid. 
Na een dankwoord van de voorzitter wordt de bijeenkomst tot ca. 22.15 uur voortgezet met een 
hapje en een drankje ter gelegenheid van ons twintigjarig bestaan. Vele aanwezige leden hebben 
hiervan gebruik gemaakt om nog wat in informele sfeer na te praten . 

VOGELEXCURSIE 2 MEI 2004 

Op zondag 2 mei, bij het krieken van de dag. werd weer de traditionele jaarlijkse vogelexcursie 
gehouden onder de bezielende leiding van onze oud-voorzitter jelle Harder. De opkomst was dit 
jaar niet zo groot: het aantal deelnemers bestond uit tien enthousiastelingen, van wie sommige 
mensen veel van vogels bleken af te weten. Het aardige van zo'n vroege wandeling is dat 
je heel veel vogels hoort en .. als het licht is geworden - ziet. 

De rondwandeling begon bi j de slagboom in de Liebergerweg. Bij de Verbmdings
vijver ter hoogte van het restaurant werden goudvinken waargenomen. Natuur
lijk was daar ook de roep van de reigers hoorbaar. die nestelen in het donkere
bomenbos vlakbij de parkeerplaats. Bij de Speelweide werden vijf nijlganzen gezien, in het 
gezelschap van enkele casarea's. gansachtige eenden die vaak met ganzen optrekken . In de verte 
werd ook de roep van de koekoek gehoord. Zo kwamen we tot een totaal van dertig 
waargenomen vogelsoorten. Volgend jaar gaan we zeker weer op vogelexcursie. 
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LANDSCHAPSARCHITECTUUR IN ANNA'S HOEVE 

(Onderstaand artikel werd aan de redactÎe aangeboden door het Dudok Centrum. Dank!) 

Op zondagmiddag 6 en 20 juni waren er rondleidingen door het gebied Anna's Hoeve, 
georganiseerd door het Dudok Centrum. Sander Koopman en Tine Maaskant leidden de 
wandelaars rond en vertelden over verleden, heden en de toekomst van dit bijzondere gebied. 

W.M. DUDOK (1884-1974) 

Sander en Tine toonden de wandelaars een kaart van rond 1900. toen er alleen 
nog een vennetje was. In de jaren dertig heeft W.M. Dudok deze vijver gebruikt 
als inspiratiebron voor zijn ontwerp met meerdere vijvers, een speelweide en 
een heuse berg. Het glooiende landschap, de bruggetjes. de waterpartijen en de 
zichtassen die Dudok ontwierp werden nu ook weer bewonderd. 

Dudok heeft dit parklandschap in de jaren dertig ontworpen voor de inwoners 
van Hilversum als recreatiegebied en om te dienen als overgang tussen stad en 
natuur. Veel bewoners, met name uit Hilversum Oost zijn erg gesteld op dit 

gebied. Het is overigens niet het enige landschap dat Dudok ontwierp, ook het Laapersveld (1920) 
is een ontwerp van zijn hand. 

DIERENRIJK 

Hoewel het water niet echt schoon is, werden er tijdens de wandelingen toch vijf 
soorten libellen gesignaleerd, waaronder de smaragdlibel en de azuurwaterjuffer. 

De jongste wandelaar ontdekte drie 
roodwangschildpadden in het water 
bij een drijvende stam. Vermoedelijk 
gaat het om ontsnapte of losgelaten exemplaren 
die in ons klimaat blijkbaar kunnen overleven. 

(foto: Lucas Hoeffnage/, /2 jaar) 

ZOMERTIP VOOR SAAIE ZONDAGEN 

In het Dudok Centrum, dat nu valt onder het nieuwe Museum Hilversum, is een permanente 
opstelling over leven en werk van W .M. Dudok te zien . Er is een gratis folder af te halen met daarin 
een wandel- of fietsroute langs gebouwen van Oudok. 

Daar is ook het boekje 'Architectuur in Hilversum' verkrijgbaar. Dit handzame boekje met 
plattegrond geeft een overzicht van twintigste-eeuwse architectuur in Hilversum. Zowel bekende 
bouwwerken van Dudok en J. Duiker, als meer onbekende zoals van J. Wils en J. Dullaart staan erin 
vermeld. Het boekje begint met een villa van J.H. Slot uit 190 I en eindigt bij het AKN-gebouw van 
Hoogstad Architecten uit 2000. Het is verrassend wat een veelzijdige architectuur er in Hilversum 
te vÎnden is. Het boekje, dat van elk gebouw een kleurenfoto en een informatieve beschrijving 
geeft, kost slechts € 6.80. 

Museum Hilversum, locatie Dudok Centrum, Dudokpark I. Toegang gratis, open wo., vr. en zo. 
i2 - 16.30 uur. 
Rondleiding Raadhuis elke zondag om 14.00 uur, kosten € 3,50, I.,!::ï~~ i~n~~1 
indusief toren € 4,50. Kinderen, CKY en studenten € 2,25 en € 3,40. '.~ rJi 
Info: 035-629 ~262 of via e-mail ~an dudokcentrum@hilversum.nl r~~~l~(~~ 
Op Internet, Zle http://www.goolsmuseum.nl/dudok.htm ,,\1.,,,. , ~fJ 
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET ..... 
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

Algemeen bestuur Hoogheemraadschap keurt plannen goed 
(dinsdag 13 april 2004) 

Op 8 april jJ heeft het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap AGV twee plannen 
goedgekeurd die van groot belang zijn voor project "Plan Anna's Hoeve". Daarover zijn vandaag 
op de website van AGV twee berichten geplaatst, die hieronder onverkort worden weergegeven. 

Het echte nieuws betreft de waterinrichting Hilversum Oost, zoals beschreven in het tweede 
bericht. Aan het Goois Natuurreservaat hebben wij gevraagd of het GNR inmiddels ook met de 
hier beschreven oplossing heeft ingestemd. Een krantenbericht van 19 maart j.l. met de kop 
"Niemand wil groene soep" liet daarover immers nog de nodige twijfels bestaan. 

<ID 
agv 

AGV: nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hilversum 

Het algemeen bestuur van AGV heeft 35,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
de bouw van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Hilversum. Deze 
ligt op een andere locatie ten oosten van Hilversum dan de huidige rwzi. De ge
meente Hilversum draagt 5,7 miljoen euro bij in de extra kosten voor de verplaatsing 
en sloopt de bestaande rwzi. De bijdrage van de gemeente is niet verwerkt in het 
bedrag dat het AGV-bestuur heeft toegewezen, maar wordt later verrekend. 

Met de nieuwe rwzi is het mogelijk om gezuiverd afvalwater (effluent) te produceren dat geschikt is 
voor infiltratie in de grond. Bij het zuiveren van het afvalwater zal gebruik gemaakt worden van een 
membraanbioreactor, waardoor het water zuiverder gemaakt kan worden. Tweederde van het 
effluent zal voorlopig geïnfiltreerd worden. De nieuwe rwzi kan 1500 kubieke meter afvalwater per 
uur verwerken. 

Er vindt regelmatig overleg met de gemeente Hilversum, met name over vergunningprocedures 
en het schema van uitvoering. Als er geen vertragingen optreden, kan de nieuwe rioolwater
zuiveringsinstallatie op 1 januari 2008 in bedrijf worden genomen. Als vergunningsprocedures 
langer duren, is dat een jaar later. 

» 
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AGV: bijna 2,4 miljoen voor waterinrichting Hilversum-Oost 

Het algemeen bestuur van AGV heeft bijna 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de waterinrichting 
van Hilversum Oost. Bijna 400 duizend euro is voor onderzoek en opstellen van het plan; de rest 
voor de uitvoering. Het algemeen bestuur heeft als voorwaarde gesteld dat de Provincie Noord
Holland 50% van die uitvoeringkosten subsidieert, tot een maximum van 1 miljoen euro. 

In het waterinrichtingsplan wordt het hemelwater uit het oosten van Hilversum niet meer afgevoerd 
naar en geïnfiltreerd in de Laarder Wasmeren , maar wordt het geïnfiltreerd in Hilversum Zuid, in de 
vijvers bij Anna's Hoeve en in een nieuw te graven singel en bergingsvijver bij de sportvelden, ten 
noorden van de huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). In natte tijden zal dit dienst doen voor 
waterberging (tijdelijke opvang van hemelwater). In droge tijden wordt de vijver een plas
drasgebied. 

Zeer schoon gezuiverd water vanuit de rwzi (effluent; zie vorig onderwerp) zal geïnfiltreerd gaan 
worden, omdat hiermee de kwelstromen richting het plassengebied ten westen van Hilversum 
hersteld kunnen worden. Dit betekent een hergebruik van water dat uniek is in Nederland. 

GNR over de voortgang van Plan Anna's Hoeve 
(woensdag 14 april 2004) 

Het Goois Natuurreservaat heeft ons naar aanleiding van de berichten van 
hoogheemraadschap AGV de volgende aanvullende informatie verstrekt. 

De definitieve plannen voor de sanering en de waterinrichting zijn nog niet 
klaar en zullen nog in de Stuurgroep Plan Anna's Hoeve worden besproken, 
waarna ze aan het bestuur van het Goois Natuurreservaat zullen worden 
voorgelegd. Vervolgens kan het Goois Natuurreservaat zich buigen over de 
planvorming voor de herinrichting van het Laarder Wasmeer en Anna's Hoeve. 

De Provincie heeft voorgesteld dat er een convenant voor de uitvoering van het geheel wordt 
gesloten tussen Provincie, AGV, gemeenten Laren en Hilversum, en Goois Natuurreservaat. Dat 
convenant is in de maak. 

Restaurant Castellum Novum of Anna's Hoeve? 
(maandag 7 juni 2004) De Gooi-en Eemlander 
In de Gooi- en Eemlander van 28 mei stond een leuk stukje onder de kop "Castellum Novum of 
Anna's Hoeve?" Na de aankoop van het oude Anna's Hoeve heropende de nieuwe eigenaar het 
restaurant in 2002 onder de naam Castellum Novum, naar zijn gelijknamige zaak in De Meern. 

Binnen ons bestuur was toen al het vermoeden te horen dat die naam 
het hier niet lang zou maken. Op 29 april 2004 werd de eerste 
advertentie gesignaleerd waarin het restaurant werd aangeduid als "de 
nieuwe Anna's Hoeve". Op 19 mei werd in een advertentie ook een 
nieuwe website aangekondigd: www.annashoeve.nl. Deze website kwam 
overigens pas een dag of tien later "in de lucht". Op de site wordt het 
restaurant zowel De Nieuwe Anna's Hoeve als Castellum Novum 
genoemd. 

Volgens het krantenbericht moet er over de naamgeving van het 
restaurant nog een knoop worden doorgehakt. "In elk geval moet het iets worden met Anna's 
Hoeve erin, want die naam zit zo in de hoofden van de mensen." 

Geen wonder. Het huisje waarnaar het omringende gebied al snel werd genoemd dateert al van 
1844. Reeds tijdens de aanleg van het openbare recreatiegebied Anna's Hoeve in 1933/1934 
werd er in het pand een (aanvankelijk illegale) theeschenkerij gevestigd. Zowel voor het restaurant 
als voor het omringende gebied is de naam Anna's Hoeve een begrip. 

» 

• 
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De naam "de nieuwe Anna's Hoeve" klinkt veel Hilversummers vreemd in de oren, omdat het 
restaurant vroeger door vrijwel niemand "de Anna's Hoeve" werd genoemd (met lidwoord). 

In het krantenbericht werd ook opgemerkt dat er voor het restaurant drie adressen in omloop zijn . 
Daarbij past de volgende historische verklaring . 
Aanvankelijk droeg het huisje, nadat het was verbouwd tot twee woningen, de adressen 
Liebergerweg 200 en 202. De Liebergerweg liep en loopt daar als een zandpad langs het Laarder 
Wasmeer, achter het restaurant en de Berg langs. Later werd de Weg over Anna's Hoeve 
aangelegd, als verbinding tussen de Minckelersstraat en de Zandheuvelweg. Omdat het 
restaurant nu aan de linkerkant van de verkeersweg was komen te liggen, werd het adres 
veranderd in Liebergerweg 301. In de jaren vijftig sloot de gemeente de Liebergerweg bij de 
Anthony Fokkerweg af voor gemotoriseerd verkeer. Een aantal jaren daarna is het adres op 
verzoek van de toenmalige uitbater veranderd in Minckelersstraat 301. Het restaurant was via de 
Liebergerweg immers niet meer per auto te bereiken. Het oude adres bleef echter ook bestaan! In 
2002 begon de nieuwe eigenaar in zijn publicaties het adres Weg over Anna's Hoeve te 
gebruiken, zonder huisnummer. De verwarring kan worden verminderd door opnieuw een 
adreswijziging aan te vragen, bijvoorbeeld in Weg over Anna's Hoeve 1. Als dat lukt, kan daarna 
worden geprobeerd de oude adressen te laten verdwijnen, 

Tweede Berg van Anna's Hoeve wordt zeer bijzonder! 
(maandag 14 juni 2004) 

Volgens de zojuist bekendgemaakte tekeningen gaat de nieuwe Berg van Anna's Hoeve, het 
gronddepot op de plek van het voormalige wielerbaanterrein , iets heel bijzonders worden, 

Bijgaand plaatje staat in het rapport "Inpassingsstudie Anna's Hoeve: landschappelijke inpassing 
van RWZI (rioolwaterzuivering), vuilwaterberging, gronddepot, sportvelden en natuurreservaat". 
Dit rapport wordt woensdagavond 16 juni ter informatie voorgelegd aan de raadscommissie Stad, 

De sloot die nu aan de noordkant langs de velden van de sportverenigingen Zebra's en Wasmeer 
richting Laarder Wasmeer loopt, wordt veranderd in een nieuwe toevoerweg, zowel naar de 
nieuwe RWZI als naar het sportcomplex. Het wordt een laan met bomen en 170 parkeerplaatsen. 
Het noordelijke veld van de Zebra's wordt gedraaid. links onderaan het sportcomplex komen twee 
tennisbanen; temidden van de vijf voetbalvelden komen twee (kleinere) handbalvelden. Waar in 
het plaatje een ellips is getekend staat nu het Wasmeerclubhuis. Eventueel kan dit door 
nieuwbouw worden vervangen, 

Links staan vier appartementenblokken getekend, die deels in de grondberg steken. Het is echter 
denkbaar dat ergens in dit gebied ook de "KinderCampus" komt: een nieuwe basisschool met 
allerlei extra voorzieningen. Het nu demissionaire college van B&W wil proberen plaats te vinden 
voor zowel ca. 750 woningen als de KinderCampus. Voor het deel van de nieuwe woonwijk op het 
terrein van de oude waterzuivering bestaan nog geen tekeningen. 

De nieuwe waterzuivering van het type Membraan Bio-Reactor wordt grotendeels ingebouwd in de 
grondberg. Aan de oostkant komt de "kop" met bovengrondse kantoor- en vergaderruimten, 

Op de voormalige sportvelden komen, behalve de "kop" van de nieuwe RWZI, drie bassins om bij 
grote regenval het teveel aan rioolwater tijdelijk te kunnen opvangen. Het eerste bassin wordt 
wellicht afgedekt. Het tweede en derde bassin zullen slechts zelden water bevatten, Ze zouden bij 
vorst gebruikt kunnen worden om ijsbaantjes aan te leggen, 

De top van de grondberg wordt een miniatuur "bergrug" met een hoge top van 30 meter en twee 
lagere toppen van 24 meter. Over de bergrug komt een wandelpad. Ook is er vanaf de berg een 

wandelpad ontworpen via een hooggelegen bamboebrug over de 
hellingen, het tweede bassin en een nieuwe watersingel naar het 
Laarder Wasmerengebied (dat gedeeltelijk voor wandelaars zal 
worden opengesteld) . "Het is een spectaculaire wandeling, die een 
belangrijke attractie van het gebied zal zijn ." Ook komt er een 
fietspad achterlangs de sportvelden zodat er (via het Bluk) een 
rondje om het Wasmerengebied gefietst kan worden. » 

• 
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Liebergerweg 

< < < natuurgebied Anna's Hoeve> > > 

Laarder 
Wasmeren 

Om te voorkomen dat de grondberg te steil wordt, zijn verschillende oplossingen mogelijk, bijv. het 
werken met tussenmuurtjes ("schanskorven"). Ook zou een deel van de op te bergen grond 
gebruikt kunnen worden om de sportvelden op te hogen. Hierover is nog geen besluit genomen. 

Het studierapport zal de basisyormen voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan voor dit 
gebied. Het gaat in dit stadium nog om een "ontwerprichting". Het definitieve ontwerp zal in details 
af kunnen wijken van deze tekening. 

Ons Internet-adres blijft bereikbaar via: go.to/annashoeve 
maar is ook bereikbaar v.ia: www.annas-hoeve.tk 
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OVER DE NIEUWE BERG VAN ANNA'S HOEVE 
De "Inpassingsstudie" met de ontwerprichting voor het gebied ten noorden van natuurgebied 
Anna's Hoeve is door de bestuursleden van onze vereniging gunstig ontvangen. Als de plannen op 
deze wijze kunnen worden uitgevoerd, ontstaat er naast het bestaande Anna's Hoeve een 
aantrekkelijk nieuw recreatiegebied. dat een mooie overgang vormt naar de natuur rondom het 
Laarder Wasmeer. Het is echter nog niet duidelijk wie dit recreatiegebied zal gaan beheren en 
onderhouden. 

In de Structuurvisie Hilversum Nieuw Oost (uit het jaar 2000) stond dat er twee gronddepots 
20uden komen: één van beperkte hoogte zonder grote bomen. bestemd voor de meest vervuilde 
grond. en één hoger depot voor minder vervuilde grond. waarop wel bomen zouden mogen 
groeien. Het folie waarmee de zwaar vervuilde grond wordt afgedekt zou namelijk na 40 jaar 
gecontroleerd moeten worden. In de nieuwe Inpassingsstudie is slechts sprake van één 
(langgerekte) grondberg, een soort bergrug dus, waarin de meest vervuilde grond onderin wordt 
opgeslagen, met de minder vervuilde grond daar boven op. Vervolgens komt een laag afdekfolie, en 
daar bovenop schone grond, ongeveer een meter dik. Bij navraag bleek dat de folie inderdaad naar 
verwachting 40 tot 50 jaar zal meegaan. Het wordt niet zinvol geacht om al te veel stil te staan bij 
de vraag wat er dan moet gebeuren. Dat moet tegen die tijd worden bekeken op basis van de 
nieuwste technische ontwikkelingen. Niettemin lijkt het ons verstandig dat bij de verdere 
uitwerking van de plannen rekening wordt gehouden met de kans dat te zijner tijd de folielaag 
gecontroleerd en wellicht vervangen zal moeten worden. 

Voor de geschiedschrijving wordt hier nog even vastgelegd dat op 7 april de gemeenteraad heeft 
ingestemd met de afspraken die in september vorig jaar waren gemaakt met de Provincie Noord
Holland en het Hoogheemraadschap AGV. Deze afspraken hadden vooral betrekking op de 
kostenverdeling van belangrijke onderdelen van Plan Anna's Hoeve. Eén dag later ging ook het 
AGV-bestuur akkoord. Provinciale Staten hadden op 19 januari al het groene licht gegeven. Bij de 
presentatie van de nieuwe Inpassingsstudie op 16 juni sprak gedeputeerde Albert Moens van de 
provincie de hoop uit dat in september 2004 de handtekeningen van de alle projectpartners gezet 
kunnen worden onder een uitvoeringsconvenant voor Plan Anna's Hoeve. 

In de avond van 16 juni kon de raadscommissie Stad zich over de nieuwe studie uitspreken. 
Wethouder Kreugel kreeg lof toegezwaaid, maar veel raadsleden konden het niet laten daarnaast 
hun stokpaardjes te berijden over onderwerpen die nog niet aan de orde waren: de toekomstige 
woningen (hoe veel, hoe groot, hoe mooi, hoe duur. voor wie) , het verkeer, het parkeren, de 
school (KinderCampus) enzovoorts. Het toont in elk geval aan dat de raadsleden graag snel verder 
willen met de volgende stappen in het grote project. 

Hier komt het > > 
gronddepot, de 
nieuwe Berg van 
A,lna's Hoeve. 

De driehoekige 
accumulatievijver 
worde deel van de 
nieuw te bouwen 
woonWijk 

< < Besraande 
Berg van Anna 5 Hoeve, 
met links daarvan het 
Grote warder 
Wasmeer. 
Het linkerdeel van de 
Berg is bebost; 
rechts is de grashe/ling 
van de Berg zichtbaar. 

De Speelweide, ongeveer in het midden van de foto, gaat als eerste op de schop. 
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VRIJWILLIGERSUITJE NAAR PAMPUS 

1984 Q 2004 

De Verenigmg tot Behoud van Anna's Hoeve kan niet zonder 
vnjwilligers. Dat zijn er ongeveer 30. Op zaterdag 15 mei 2004 
kregen ZIJ een uitstapje naar forteiland Pampus aangeboden, ter 
gelegenheid van het tWlntigjang bestaan van de vereniging. Een 
gezelschap van 30 personen ( 16 vrijwilligers en 14 introducés) 
scheepte zich om half twaalf in bij het Muidersiot. Het was 
schitterend weer. Na de rondleiding door het fort kon genoten 
worden van een uitstekend verzorgde lunch. Voorzitter Meijnderl 
RUItenberg zette bi) aeze gelegenheid Hettie Barlo in het zonnetje 
wegens haar op handen zijnde afscheid Lilt de Koerierredactie na 
dertien en een half jaar 

REDACTiE NEEMT AFSCHEID VAN HETTIE BARLO 

VrijWel vanaf de Oprlcht,ng van onze ver-en1gmg IS Hettie Barlo 
betrokken geweest bi het mai(en van de Anna's Hoeve Koener. Eind 
1990 trad zIJ op verzoek van voorzitter Gert T oes toe tot de redactie. 
Na haar verhUIZIng naar Almere IS ZIJ nog geruime tiJd In de redactie 
gebleven. maar nu Vindt Zij de tijd gekomen om er een punt achter te 
zetten . Dit is I'let laatste nummer waar Hettie aan meegewerkt heeft. 
Zij heeft al die laren gezorgd voor veel pentekeningen en voor stukjes 
over de natuuJ". Verder heeft zij menigmaal de toenmalige 
Jeugdpagina verzorgd. Zij was voorts goed thuis in het door de 
redactie aangelegde plaatjesarchief. De andere redactieleden zijn 
Hettle aankbaar voor haar- Jarenlange inzet en de altijd plezierige 
samenwerkingl 

NOG TOT 15 JULI HONDEN AAN DE LIJN 

In het achterste deel van Arma's Hoeve. voorbij het eind van de BergvÎJver, 
geldt tijdens het broeaseizoen (IS maart tot 15 Juli) een aanlijngebod voor 
honden. In dit gebied mag gedurende deze penode dus alleen met honden 
gewandeld worden als deze aan de lijn gehouden worden. Het aanhjngeboo 
wordt aangegeven met kleine groene bordjes aan het begin van leder pad 
8 bordjes aan de westKant van de snelweg. en ook 8 bordjes aan de oostkant. 

Deze maatregel heeft ten doel om in de broedtijd de r'ust In het bos en op de hel en het 
Geitenweitje zoveel mogelilk te handhaven. Loslopende honden brengen vee! onrust teweeg onder 
de vogels, zoogdieren en reptielen, die veelal voor het menselijk oog niet te zien zijn maar die zich 
wei degelijk in het gebied bevinden. In het westelijke deel van Anna's Hoeve, het vijvergebied en op 
de Berg, mogen honden het hele jaar loslopen. Dat heeft ook te maken met de tweedeling van 
natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve. In het westelijke deel staat de menselijke aanwezigheid 
voorop: het is er in de eerste plaats recreati egebied (in de natuur). Het oostelijke deel van Anna's 
Hoeve vormt de enig overgebleven (bijna) onbebouwde verbinding tussen de Gooise 
natuurgebieden en de rest van de Utrechtse Heuvelrug. Hier is het dus In de eerste plaats een 
natuurgebied, waar mensen niettemin wel mogen wandelen. Maar in het broedseizoen moet de 
hond er aan de lijn! 
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WATERSTAND VAN DE BERGVIJVER 
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peildatum 

In de afgelopen maanden zijn de lage vijvers van Änna's Hoeve meermalen bijgevuld door water in 
te laten vanuit het grote Laarder Wasmeer. In de grafiek is dat te zien aan de drie "zaagtanden". 
Wanneer er regen viel, zoals met Pinksteren en enkele dagen daarna, was dat wel voldoende om 
de Speeiweidevijver te vullen, maar de doorstroming (via het Dammetje) naar de lage vijvers bleef 
zeer beperkt. Grondwater oppompen in de Riebeeckvijver om ook de Speelweidevijver goed 
gevuld te houden is. voor zover wij hebben kunnen nagaan, dit jaar nog niet gebeurd. De "slurf' 
naar het dammetje heeft dan ook gedurende vrij iange perioden droog gestaan. 

ANNA'S HOEVE IN JAARVERSLAG VAN GNR 

Het Algemeen Bestuur van de Stichting Gooisch Natuurreservaat heeft op 17 juni 
het Jaarverslag 2003 vastgesteld: een mooi uitgevoerd boekwerkje. Het GNR bezit 
en beheert nu bijna 27 vierkante kilometer (2669 hectare) natuurgebied! 
Over Anna's Hoeve (gemeente Laren en Hilversum) vermeldt het jaarverslag het volgende. 
in samenwerking met Rijkswaterstaat wordt de faunapassage van boomstobben onder het viaduct 
van de rijksweg 27 opgeknapt. De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve voert met haar 
vrijwilligers de gangbare werkzaamheden in het terrein uit: ze verwijderen afval en onderhouden 
het bos door onder meer de Amerikaanse vogelkers te verwijderen. 
Voornemens terreinbeheer 2004: 
De bruggen over de vijvers worden opgeknapt. Het ontwerp van de Hilversumse bouwmeester 
Dudok zal daarbij onaangetast blijven. Nabij de rijksweg ligt een heideveldje. De natuurlijke 
verbossing wordt hier ongedaan gemaakt om de heidevegetatie hier te kunnen behouden. In de 
voormalige bosbouwvakken van Anna's Hoeve zul/en selectielbomen worden verwijderd om de 
natuurlijke verjonging te stimuleren en zo de biologische diversiteit te vergroten. 
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GELD VOOR PROJECT "DE GROENE SCHAKEL" 

Het Goois Natuurreservaat heeft van de Postcodeloterij l,S miljoen Euro toegewezen gekregen 
om een aanvang te kunnen maken met het project "De Groene Schakel". Dit project omvat een 
groot aantal maatregelen in de natuurgebieden Laarder Wasmeer, Anna's Hoeve en Monnikenberg. 
Dat zijn de gebieden waarmee de Gooise bossen en heidevelden in verbinding staan met de 
Utrechtse bossen en heidevelden. Deze Utrechtse en Gooise natuurgebieden vormen samen één 
Heuvelrug, van het Gooimeer bij Naarden en Huizen tot aan de Grebbeberg en De Blauwe Kamer 
langs de Rijn bij Rhenen. 

In het laarder Wasmeergebied moeten stukken droge grond worden gesaneerd die in het verleden 
zijn vervuild door regelmatig optredende "overstorten" van verontreinigd Wasmeerwater. in 
perioden van hevige regenval . Het waterbodemsaneringsplan voor de vennen en vijvers heeft 
helaas geen betrekking op deze (meestal) droge gebieden. die ook ernstig vervuild zijn, zoals 
onderzoek heeft uitgewezen. Dank zij het geld van de Postcodeloterij kan er ook worden 
gesaneerd in deze overstortgebieden, die daarna deel gaan uitmaken van het stuiflandschap. 

Aan de overkant van de spoorlijn en de A2?, tegenover huisjesterrein De Molshoop, ligt midden in 
het bos een woonhuis, behorende bij de Monnikenberg. (Dit is de 
zuidelijkste woning in de gemeente Laren, bereikbaar vanaf de 
Hilversumse Soestdijkerstraatweg.) Het GNR gaat deze woning 
aankopen van de zusters van klooster De Stad Gods in de Mon
nikenberg. Zodra de woning in de toekomst leeg komt zal deze 
worden afgebroken, en kan de asfaltweg er naar toe (langs het 
het spoor, onder de A2? door) verdwijnen. Daarmee wordt de 
ecologische verbinding tussen het Gooi en Utrecht verder ver
sterkt. Grote dieren kunnen de spoorlijn namelijk wel oversteken. 
en voor kleine dieren zijn hier al buizen onder de spoorlijn aange
legd. 

ACTIES INZAKE DE "NOTA RUIMTE" 

Ter vervanging van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, die door de val van het kabinet nooit 
verder is gekomen dan een concept, heeft minister Dekker van VROM een nieuwe conceptnota 
uitgebracht. getiteld "Nota Ruimte". De inhoud van deze nota laat duidelijk zien dat voor de 
minister de economie belangrijker is dan natuurbehoud. De gebieden van de stad Utrecht tot 
Amersfoort, en van Amersfoort tot en met het Gooi . worden gerekend tot het verstedelijkte 
gebied in de noordvleugel van de Randstad, en worden aangeduid als "economisch kerngebied". 

Landelijk voert de Vereniging Milieudefensie actie, onder andere met briefkaarten aan leden van de 
Tweede Kamer, om de Nota Ruimte zó te veranderen dat natuur- en milieubescherming meer 

aandacht krijgen. 

De Provincie Utrecht. de Utrechtse natuurorganisaties en het Goois 
Natuurreservaat verzoeken de Tweede Kamerleden nadrukkelijk om de 
Utrechtse Heuvelrug in de Nota Ruimte aan te wijzen als Nationaal 
Landschap. Dit zou een uitstekend kader bieden voor een actieve, 
ontwikkelingsgerichte bescherming van de Heuvelrug. In een Nationaal 
Landschap zijn economische ontwikkelingen zeer wet mogelijk, maar 
moet geprobeerd worden door o.m. gebiedsruil en natuurcompensatie 
ook de natuur te laten profiteren als er nieuwe woningen, bedrijven
terreinen en wegen moeten worden aangelegd. 
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WOORDZOEKER "JUBILEUM ANNA1S HOEVEIl 

De Vereniging tot Behoud van Arllla's Hoeve e.o. bestaat twintig jaar, vandaar dat zij nu in 
deze puzzel in het zonnetje staat. Alle gevraagde woorden hebben betrekking op Anna's 
Hoeve en de Vereniging. Wat u nog moet doen is de gevonden woorden opzoeken, ze 
doorstrepen en met de overige letters de oplossing vormen. 
Dit is uw wens aan de Vereniging. Veel succes! 
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ACCUMULATIEVIJVER 

FAUNAPASSAGE 

GEMEENTERAAD 

GROENE SCHAKEL 

INFILTRATIEVIJVER 

KRETSCHMAR VAN VEEN 

NATUURGENIETER 

SHERPA 

UTRECHTSE HEUVELRUG 

VOGELKERS 

WASMEER 

WERKVERSCHAFFI NG 

AMERPOORT 

GASFABRIEK 

GOOI EN EEMLANDER 

HEIDE 

KASCONTROLECOMMISSIE 

LEDENVERGADERING 

ONTMOETINGSKERK 

SPEELWEIDE 

VERONTREINIGD SLIB 

VRIJETIJDSMARKT 

WATERBODEMSANERING 

ECODUCT 

GEMEENTE HILVERSUM 

GOOIS NATUURRESERVAAT 

HOOGHEEMRAADSCHAP 

KOMMETJE 

MEER DAN DUIZEND LEDEN 

RIOOLWATERZUIVERING 

STOBBENWAL 

VLOEIVELD 

VRIJWILLIGER 

WEBSITE 

750 WONINGEN 
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: 
Dagelijks beheer: 

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer 
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid 

Internet: http://www.gnr.nl en http://www.natuurbrug.nl 

~ -

• ••• 

Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat). Bij ernstige misstanden geconstateerd 
op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen. Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 
uur) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. 

GAD Toezicht en Handhaving: tel. 0356991888 
(v/h Reinigingspolitie; ma. tlm vr. 8.00-8.30 en 13.00-13.30 U., ma tlm do ! 6.00-16.30 u.) 

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland: 08006586734 (gratis) 

Plattegrond van Anna's Hoeve 

I . Speelweide 
2. Speelweidevijver 
3. Witte Strandje. Rechts 

daarboven: de Oude Poel 
4. Restaurant Castellum Novum 
S. Woningen Anna's Hoeve 
6. De Berg 
7. Bergvijver 
8. Heitje 
9. Geitenweitje 
10. Bospoel 
x Nieuwe poel 

~ voetp~d.n 

= v.d ... ,d. wegen 

Gemeente Hil".ec$Um 

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

Secretariaat: G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168 
e-mail gerardpeet@hetnet.nl 

of bij: 
mevr. H. Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie € 1,83 [= f 4,03) per jaar), 
en wacht uw acceptgirokaart af 

o mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was: 

Naam: heer / mevr ............................................................................ . 

Adres: 

Postcode: Plaats: .. .......................................... . 
(04-3) 



a3l Hilversum 

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief over Plan Anna' s Hoeve en de 
ontwikkelingen hier omheen. Met deze nieuwsbrief willen wij u op 
de hoogte houden van alle plannen en activiteiten die met Plan 
Anna' s Hoeve te maken hebben. Deze editie zal vooral gaan over de 
sanering van dit gebied. 

Waarom Plan Anna"s Hoeve? 
De ontwikkeling van Plan Anna 's Hoeve is heel belangrijk. Het gebied is op een aan
tal plaatsen zo vervuild dat de grond en de bodem van een aantal meren gesaneerd 
moet worden. Als de bodemverontreiniging namelijk niet wordt aangepakt moet 
rekening worden gehouden met voortgaande verontreiniging van het grondwater. En 
dat zou weer vervelende gevolgen heb
ben voor het drinkwi.lter van 
Hilversum. Daarnaast is er in 
Hilversum een groot tekort aan 
woningen. Aan de oostzijde van de 
stad is nog één van de weinige plek
ken te vinden waar nog woningbouw 
mogeHjk is zonder dat dit ten koste 
gaat van de natuur. De woningbouw 
in dit gebied is extra noodzakelijk om 
met de opbrengsten een deel van de 
sanering te kunnen bekostigen. In dit 
gebied staat ook de rioolwaterzuive
ring. Deze installatie voldoet niet 
goed meer en moet worden vervan
gen. Alles bij elkaar redenen genoeg 
om het gebied aan te pakken. Daarbij 
zijn niet alleen de sanering en de 
woningbouw van belang. Volledig 
herstel van de natuur, een plek voor recreatie en een goed sportcomplex zijn daarin 
minstens zo belangrijk. Samen met de Provincie; gemeente Laren, het Goois 
Natuurreservaat en Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) in opdracht van het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; wordt aan de plannen gewerkt. 
Ook partijen als de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve, verschillende 
(sport)verenigingen en bewonersvertegenwoordigers zijn bij dit proces betrokken. 

Ontwikkeling van 
Plan Anna"s Hoeve in stroomversnelling 
De gemeente en de provincie heb
ben recent overeenstemming 
bereikt over de uitgangspunten 
voor de bodemsanering van het 
Plan Anna's Hoeve. 
In het kort komt het er op neer 
dat de ergste bodemverontreini
ging uit het gebied waar vroeger 
afval werd gestort en verbrand, 
diep opgeborgen wordt in een 
speciale "grondberg". Vervolgens 
wordt de wat lninder verontrei
nigde grond uit het gebied hier 

overheen aangebracht. 
De gehele grondberg wordt vervol
gens afgedekt met een dikke laag 
schone grond zodat de verontrei
nigde grond niet in het grondwa
ter terecht kan komen. Het is een 
veilige en risicoloze oplossing die 
al vaker, met succes, in Nederland 
is toegepast. 
In goed overleg met het Hoog
heemraadschap, DWR en het 
Goois Natuurreservaat wordt deze 
berg mooi vorm gegeven. De berg 

zal een recreatieve functie krij
gen. 

Naast de sanering van de bodem 
is nu ook overeenstemming met 
de provincie bereikt over de sane
ring van de Laarder i'\Tasmeren, 
van de vijvers Anna's Hoeve en 
't Ven op de Laapersheide. 
Het Hoogheemraadschap en de 
Provincie zullen deze sanering 
voor hun rekening nemen. 
lees verder onderaan volgende pagina 



De Stuurgroep 
De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente 
Hilversum en Laren, de provincie Noord-Holland, AGV /DWR en 
Goois Natuurreservaat. Zij bereiden alle plannen dusdanig voor dat er 
uiteindelijk in de verschillende besturen, zoals de gemeenteraad en 
de provinciale staten, besluitvorming kan plaats vinden. 

Korten IGNR), Moens Iprovincie Noord Holland!. Korze lius IAGV/DWR) en Kreuge l lgemeente Hi lversum) 

"Plan Anna ' s Hoeve? Uiterst boeiend!" 
Na een lange tijd van onzekerheden kunnen we dit 
jaar aan de slag in Anna's Hoeve. Mede dankzij geld 
van de provin cie Noord-Holland. Veel geld. Waarom? 
"Omdat we m et dit project veel vliegen in één klap 
slaan. Voor mij als gedeputeerde milieu is het sane
ren van de bodemverontreiniging en het herstel en 

de ontwikkeling van natuur in dit gebied heel 
belangrijk. Daarnaast worden ook andere belangen 
zoals recreatie en woningbouw gediend. Het is lastig 
om al deze belangen mee te nemen en goed tegen 
elkaar af te wegen, maar ook uiterst boeiend!", aldus 
gedeputeerde Moens. 

"Het is één van de moeilijkste en waardevolste projecten van Hilversum." 

'''Tethouder Niek Kreugel is zeer duidelijk over plan 
Anna's Hoeve. 
"Het is geen recht toe recht aan project. Veel zaken 
die moeten worden geregeld zijn met elkaar verwe
veni de sport, de natuur, wonen, verkeer, voorzienin
gen en bovenal het milieu. We moeten zorgvuldig 
zijn in alle facetten. Dat maakt het project gecompli
ceerd en daardoor buitengewoon prikkelend. Het is 

nodig dat we de vervuilde bodem saneren en daar
mee de natuur verbeteren. Op de tweede plaats is de 
herstructurering van de sportterreinen noodzakelijk. 
En ten derde heeft de gemeente in de nota 
Hilversum 2015 vastgesteld ongeveer 3.000 woningen 
te willen bouwen. Met plan Anna' s Hoeve kan daar
van een belangrijk deel (± 750) gerealiseerd worden 
en een deel van de kosten worden gedekt". 

"Na de sanering weer genieten van het Laarder Wasmeer!" 

"Het Goois Nat uurreservaat zal zich krachtig inzet
ten om het unieke Laarder Wasmeer en de prachtige 
natuurgebieden Anna ' s Hoeve en ' t Ven in volle glo
rie te herstellen. Met de sanering van het Laarder 
W'asmeer en van Anna ' s Hoeve wordt een onmisbare 
schakel in de ecologische verbinding van het Gooi 
met de Utrechtse heuvelrug hersteld. Het Laarder 

"Het plan voor Anna's Hoeve is uniek. " 

."Schone meren, vijvers en bodem zijn het resultaat. 
Bijzondere woningbouw en fraaie natuur gaan hand 
in hand met de schoonste rioolwaterzuivering van 

Wasmeer zal in de toekonlst voor een groot gedeelte 
weer toegankelijk worden voor bezoekers. Iedereen 
kan dan weer ten volle kan genieten van het Laarder 
''''asmeer zoals het was vóór de verontreiniging!", 
aldus rentmeester Henk Korten van het Goois 
Natuurreservaat. 

Nederland", aldus Peter Korzelius (Lid dagelijks 
bestuur AGV) 

Vervolg pag. 1: Ontwikkelingen van plan Anna ' s Hoeve 

Het Goois Natuurreservaat zal 
financiëel bijdragen aan het 
natuurherstel van het Laarder 
Wasmeer. De water- en landbo
demsanerin gen zullen zoveel 
mogelijk op elkaar worden afge
stemd zodat de overlast van 
machines en transport zoveel 
mogelijk wordt beperkt. 
Op korte termijn zal tevens de 
oude brandplaats, bij de vroegere 
wielerbaan, verder worden gesa
neerd. Eind van het jaar zal de 
speel- en ligweide van 
Anna's Hoeve worden afgegraven. 
Ook zal dan de waterbodem van 
de meest westelijke vijver van 
Anna's Hoeve, de speelweidevij 
ver, worden gesaneerd. 

• 
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Nieuwe ultramoderne rioolwaterzuivering 
Aan de oostkant van het plangebied Anna's Hoeve wordt een geheel 
nieuwe, ultramoderne rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gebouwd. 
Hierin wordt het afvalwater zo goed gezuiverd, dat het effluent (gezui
verde afvalwater ) kan worden gebruikt voor infiltratie in de bodem van 
de Utrechtse Heuvelrug. 
Dit versterkt het op natuurlijke wijze op peil houden van de Vecht
plassen. TWeederde deel van het effluent (ca. 6600 m3 per dag) zal voor 
infiltratie worden gebruikt. De rest komt via de Gooyergracht in het 
Eemmeer. 

De huidige afvalwaterzuivering 
bestaat uit een mechanisch en 
een biologisch proces. Eerst wor
den met een 'hark' de grove delen 
uit het afvalwater verwijderd. Het 
water komt daarna in een voorbe
zinktank, waar de 'zware' deeltjes 
bezinken. Vervolgens worden er 
bacteriën aan het water toege
voegd die het overige 'afval 
opeten'. In de nabezinktank 
bezinken de bacteriën en kan het 
gezuiverde water verder stromen. 
In de nieuwe zuiveringsinstallatie 
is de laatste zuiveringsstap (nabe
zinking) vervangen door de MBR
technologie. MBR staat voor 
Membraan Bio Reactor. Dit bete-

kent dat het water door zeer fijne 
membranen wordt geleid. Deze 
membranen houden alle zweven
de deeltjes en zelfs bacteriën 
tegen. De MBR-technologie wordt 
wel gebruikt in industriele zuive
ring, maar is betrekkelijk nieuw 
voor de zuivering van huishoude
lijk afvalwater. Om ervaring op te 
kunnen doen met deze nieuwe 
manier van zuiveren is er eind 
2002 op het terrein van de 
bestaande zuiveringsinstallatie 
een proefinstallatie geplaatst. De 
resultaten van het onderzoek wor
den gebruikt bij het ontwerp van 
de nieuwe installatie. Deze MBR
installatie wordt de grootste van 

Proefopstel ling MBR-instal latie 

zijn soort in Nederland en één 
van de grootste ter wereld. 
Vanzelfsprekend worden bij de 
ultramoderne installatie de hoog
ste eisen gesteld ten aanzien van 
hinder voor de omgeving (geur en 
geluid). De vormgeving van de 
installatie zal worden aangepast 
aan de omgeving. 

Hoogheemraadschap zorgt voor sanering waterbodems 
Door ongezuiverde lozingen uit het verleden zijn de 
waterbodems van het Laarder Wasrneer, de vijvers 
van Anna's Hoeve, 't Ven op de Laapersheide en 
enkele vijvers in en aan de rand van Hilversum ver
vuild geraakt. Het slib is sterk verontreinigd met 
zware metalen zoals cadmium, nikkel en koper, 
maar ook met minerale olie en PAK (onder andere 
roetdeeltjes) . 

De Provincie en het Hoogheemraadschap hebben de 
financiële middelen beschikbaar gesteld voor het 
baggerwerk van de vijvers en de Wasrneren. 
Aanleiding was enerzijds de koppeling met andere 
AGV /DWR- projecten en anderzijds de droogte van 
afgelopen zomer. Het Hoogheemraadschap wil graag 
het water van de nieuwe rwzi gebruiken en infilte
ren in de bodem. Hiervoor moet de waterbodem dan 
wel gebaggerd worden. Door de droogte van afgelo
pen zomer was het noordelijk gelegen ven 
(de Leeuwenkuil) droog gevallen. Men was bang dat 
door uitdroging van het slib de verontreiniging in 
het grondwater terecht zou komen. Om verdere ver
spreiding van verontreiniging te voorkomen, hebben 
de provincie Noord-Holland, de gemeenten 
Hilversum en Laren, het Goois Natuurreservaat en 
het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 
samen besloten om met spoed het slib uit de 
Leeuwenkuil te verwijderen. Dit is inmiddels 
gebeurd. 
Bij de overige saneringen zullen de meeste vijvers 
worden droog gelegd, zodat met kranen het slib van 

de bodem kan worden geschraapt. Alleen de dieper 
gelegen vijvers in Anna's Hoeve en het Groot 
Wasrneer, worden met een zuigboot gebaggerd. Voor 
het droogzetten van vijvers en het werken in natuur
gebieden, zal zeer zorgvuldig met de aanwezige 
natuur worden omgegaan. Zo zal de vis in overleg 
met de hengelsportvereniging worden afgevangen. 
De sanering start begin 2005. De speelweidevijver 
naast de Speelweide in Anna's Hoeve wordt als eer
ste vijver gebaggerd. Daarna volgen de Laapersvijver, 
de van Riebeeckvijver, 't Ven, de overige vijvers van 
Anna's Hoeve en het Laarder vVaSlneer. 



Thekomstige 
woningbouw 
in Anna;s Hoeve 
Het toekomstig woningbouwgebied bestaat 
uit drie deelgebieden. Een deelgebied tus
sen de Minkelersstraat, grenzend aan 
Liebergen. Een gebied tussen de 
Minkelersstraat, grenzend aan Anna' s 
Hoeve en een deel grenzend aan de sport
velden. Deze verdeling is de basis voor het 
globale woningbouwprogramma. 

Het woningbouwprogramma gaat uit van 
circa 750 woningen . De helft eengezins
woningen en de andere helft bestaat uit 
gestapelde woningen. De verhouding in 
aantallen woningen is ongeveer 62% 
gestapeld en 38% eengezinswoningen. 
Ten aanzien van de maximale bouwhoogte 
zijn er verschillende varianten mogelijk: 
van maximaal vijf bouwlagen tot varianten 
met acht bouwlagen . Om aan de woning
vraag tegemoet te komen, worden ook 
middeldure tot duurdere koopwoningen en 
duurdere huurwoningen toegevoegd. 

Indicatieve schets Plan Anna's Hoeve 

Huis kopen of huren? 
Regelmatig stellen mensen de vraag hoe zij in aan
merking kunnen komen voor een woning in 
Plangebied Anna' s Hoeve. 
Het duurt echter nog tot 2008 voor er gestart kan wor
den met de bouw van het volledig woningbomvpro
gramma. Eerst nloet inlmers de nieuwe rioolwaterzui
veringsinstallatie worden opgeleverd. Daarna wordt de 
oude RWZI gesloopt, de verontreiniging uit de bodem 
verwijderd en het gebied opgehoogd. Omdat er pas 
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over vier jaar met de uitvoering kan worden gestart, is , 
het niet verstandig om nu al met heel concrete uitge- , 
werkte plannen te komen. Een plan van nu, zal in 
2008 misschien al achterhaald zijn. Daarom is er voor
lopig voor gekozen om de tijd te nemen voor de uit
werking van dit deel van het plan. Overigens wordt 
nog onderzocht of een gedeelte van de woningbouw al 
eerder kan worden gerealiseerd. De verkoop/verhuur 
van de woningen gaat in de toekomst via de reguliere 
kanalen van makelaars en woningbouwverenigingen. 
U kunt zich nog niet voor een woning inschrijven. 

Sport blijft op huidige locatie 
In het plan blijft het sportcom
plex op de huidige locatie. Wel 
zullen de twee noordelijke oefen
velden verdwijnen. Aangezien er 
onvoldoende ruimte is om beide 
oefenvelden elders in het plan 

onder te brengen, zal waarschijn
lijk ter compensatie één van de 
bestaande velden worden vervan
gen door een kunststof veld. Een 
dergelijk veld heeft een veel grote
re bespeelbaarheid. Er zal ook 

worden gekeken of de bestaande 
sportclubgebouwen vervangen of 
gerenoveerd moeten worden. 
Voor de Kynologenclub wordt een 
andere locatie gezocht. 

De Klankbordgroep plangebied betrokken zijn. Zij worden regelmatig 
geïnformeerd over alle plannen en ontwikkelingen 
en wordt gevraagd hun mening of ideeën hierover te 
geven , In de klankbordgroep zitten o.a. 
vertegenwoordigers van de sportverenigingen, 
bewonersverenigingen en de Vereniging tot behoud 
van Anna' s Hoeve. 

De klankbordgroep is een groep mensen die door de 
gemeente gevraagd is 'over de schouder mee te 
kijken'. Deze mensen vertegenwoordigen organisaties 
die heel nauw bij het wel en wee van van het 
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Meijndert Ruitenberg: 

Bodemvervuiling in Anna ' s Hoeve? 

Je ziet het niet, 
maar het is er wel! 
Meijndert Ruitenberg is voorzitter van de Vereniging tot Behoud van 
Anna's Hoeve. De vereniging is nauw betrokken bij de plannen van de 
gemeente. Ruitenberg is verder lid van de klankbordgroep en van de 
werkgroep speelweide en speelweide vijver. Daarnaast heeft hij ook zit
t ing in het overleg met het Hoogheemraadschap AGV / DWR en het 
Goois Natuurreservaat over de waterbodem sanering. 
"Wij denken graag constructief mee en verliezen nooit het algemeen 
belang uit het oog. Wij zijn geen actiegroep die uitsluitend voor het 
eigen belang gaan. We kiezen altijd voor de dialoog. Ik heb p ersoonlijk 
daarom het gevoel dat het project door toedoen van Niek Exeugel (wet
houder) in een stroomversnelling is gekomen . 
Hij zoekt als bestuurder voortdurend de dialoog en is bereid te luiste
ren. Resultaten? Wat denk je bijvoorbeeld van de gekoppelde sanering 
van de speelweide en de vijver?" 

De wilg bij de speelweide 

" De vervuiling is een erfenis uit 
het verleden. Vroeger waren er bij 
Anna's Hoeve vloeivelden waar 
het afvalslib werd gedumpt om in 
te dikken. Met als gevolg dat er 
veel van deze rommel in de grond 
is terecht gekomen. Ook de voor
malige gasfabriek en de verfin
dustrie loosden hum afval in dit 
gebied. 
Er zit van alles in de grond. 
Cadmium, lood, kwik, ijzer, 
asbest, sintels. Daarom is het 
goed dat er gesaneerd gaat wor
den. Dat zal in het begin ten 
koste gaan van de aanwezige 
natuur, maar er wordt alles aan 
gedaan on1 weer een zo mooi 
mogelijk natuurgebied te maken. 

Dat zoiets kan en dat daarvoor 
geen honderden jaren nodig zijn, 
heeft het park rond Anna ' s Hoeve 
in het verleden \\~el bewezen. 
Natuur h erstelt snel en je kan het 
een handje helpen door herplan
ting van bomen, gras en r iet. Je 
moet voor een goede leefomge
ving zorgen. Door de dichte 
beplanting is dit een ideaal 
gebied voor vogels. Er komen hier 
meer dan 30 vogelsoorten voor. 
En er is een reigerbroedplaats 
ontstaan. Daar hou je bij de her
inrichting natuurlijk rekening 
mee." 
"De speelweide is heel bijzonder. 
Het stukje met de wilg is één van 
mijn favoriete plekken. 
De speelweide is wel eens vergele
ken met een Engels landschap. 
Als je het bos uitkomt, word je 
overweldigd door de ruimte. Een 
verrassend effect. Weelderig en 
struweel.. ... Maar het is onder de 
grond zo smerig als de pest! Het is 
een goede zaak dat het schoonge
maakt wordt. Maar dat neemt niet 
weg dat het verschrikkelijk is om 
te zien. Saneren is in eerste 
instantie vernietigen, afbreken .. 
Maar als je vier jaar verder kijkt, 
wordt het weer een prachtig 
gebied. 

In de werkgroep speelweide en 
speelweide vijver hebben we 
goede afspraken gemaakt. Zo zal 
er niet rigoureus worden afgegra
ven, maar heel gericht gesaneerd. 

Meindert Ruitenberg 

En er zullen, waar mogelijk 
zoveel mogelijk kenmerken van 
het gebied blijven bestaan of na 
de sanering worden terugge
bracht. Één van de uitgangspun
ten is dat er niet onnodig bomen 
zullen verdwijnen t.b.v. de sane
ring. 

Ik verheug me erop in de toe
komst mijn kleinkinderen te zien 
spelen en zwemmen in de vijvers 
van Anna's Hoeve. Dat betekent 
dat de rwzi het effluent (gezui
verde water) in de toekomst in 
onze vijvers kwijt moet kunnen. 
Het is immers belangrijk dat er 
regelmatig schoon water door de 
vijvers stroomt. Het gezuiverde 
water van de toekomstige rwzi is 
bijna drinkwater. Het is zonde als 
je dat water geen goed doel geeft. 

De meerwaarde van deze ingrij
pende saneringen zit hem in de 
toekon1st, want niemand kan zon
der schoon water en een gezonde 
natuur". 

Speelweide en vijver Anna's Hoeve 



Natuurherstel 
Laarder Wasn1eer 
Het Goois Natuurreservaat streeft 
erna dat het gebied na een volle
dige schoonmaak geschikt is voor 
herstel van de droge en natte 
natuur van vóór de verontreini
ging. Daarbij moet worden 
gedacht aan een stuifzandland
schap met een variatie aan droge 
heuveltjes, droge en vochtige laag
tes met bijpassend open zand, 
korte en opgaande begroeiing en 
een heideven. Een ideale plek 
voor zeldzame planten als de 
Klokjesgentiaan en Kleine zonne
dauw. 

Het Laarder Wasmeer zal na de 
sanering in de oorspronkelijke 
staat worden teruggebracht. 
Uitgangspunt daarbij is dat de 
omgeving van het Laarder 
Wasrneer altijd heeft bestaan uit 
één groot heideven, het "Groot 
Waschmeer", een aantal kleinere 

Zonnedauw 

vennetjes en een gebied met 
vochtige heide. Het bijzondere 
van deze heidevennen is dat zij 
uitsluitend met hemelwater wor
den gevoed en daardoor een unie
ke planten- en dierenwereld her
bergen. 

Bij de sanering van de waterbo
dems komt zeer veel zwaar ver
ontreinigd zandhoudend slib vrij. 
De vereiste bodemkwaliteit voor 
natuurontwikkeling gaat verder 
dan die de wet voor een milieuhy
giënische sanering voorschrijft. 
Zo is het voor een duurzaam her
stel van de zeer voedselarme 
natuur in het gebied noodzakelijk 
de grond waarin zeer veel fosfaat, 

nitraat en meststoffen aanwezig 
zijn te verwijderen. Dat betekent 
dat er bij het natuurherstel heel 
wat licht verontreinigde grond 
vrijkomt. 
Thvens is gebleken dat de voorma
lige overloopgebieden (deels voor
malige akkertjes) van de wasme
ren ernstig zijn verontreinigd met 
de zelfde stoffen die ook in het 
slib van de vennen aanwezig zijn. 
Ook hier is nu sanering noodza
kelijk. 

Gestreefd wordt de bij deze sane
ringen vrijkomende grond bin
nen het gehele plangebied 
opnieuw te gebruiken als ophoog
en aanvulzand. Bijvoorbeeld voor 
het op hoogte brengen en bouw
rijp maken van het bouwplan 
Anna's Hoeve, waar immers eerst 
veel sterk verontreinigde grond 
zal worden afgegraven. 

Na de sanering en de herin
richting kan het gebied weer 
functioneren als onmisbare 
schakel in de ecologische ver
binding tussen het Goois en de 
Utrechtse Heuvelrug. De natio
nale Postcode Loterij heeft 
onlangs aan het Goois 
Natuurreservaat 1,5 miljoen 
euro geschonken om een begin 
te maken aan het herstel van 
deze "groene schakel" in de 
ecologische hoofdstructuur van 
Nederland. 

Weer genieten van het 
Laarder Wasmeer! 
Het al sinds de jaren zestig van de 
vorige eeuw bestaande hek om 
het gebied is het Goois 
Natuurreservaat een doorn in het 
oog. Het heeft echter ook zijn 
goede kanten gehad, want het 
gebied heeft als rustgebied voor 
de natuur onmiskenbaar grote 
waarde. 
Uitgangspunt is om na de sane
ring het natuurgebied ten dele 
weer open te stellen voor bezoe
kers. Als de noordelijke vennen 
Leeuwenkuil en Langewater zijn 
omgevormd tot een stuifzandland
schap en één geheel vormen met 
het bestaande stuifzand richting 't 
BIuk, zou ook dit gebied weer toe
gankelijk kunnen worden. Het te 
herstellen // Groot Waschmeer", de 
nattere delen van het natuurge
bied en de oostzijde richting 't 
Laer zullen naar verwachting als 
rustgebied gehandhaafd blijven. 

Klokjesgentiaan 

Informatie 
In de zomer verschijnt de volgen
de nieuwsbrief. 
Dan zal er o.a. uitgebreid worden 
ingegaan op de ontwikkeling van 
de grondberg. 
Vanaf medio juli kunt u ook 
onze website bezoeken voor 
informatie over Plan Anna's 
Hoeve (www.hilversum.nl). 
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m Hilversum 

Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief over Plan Anna's Hoeve en de ont
wikkelingen hier omheen. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de 
hoogte houden van alle plannen en activiteiten die met Plan Anna's 
Hoeve te maken hebben. De ontwikkeling van Plan Anna's Hoeve zijn 
de laatste tijd in een stroomversnelling gekomen. Dat is dan ook de 
reden dat we u zo snel alweer een volgende nieuwsbrief sturen. Deze 
editie zal gaan over de verrassende ontwerpstudie van de grondberg 
die gepland is in het gebied. Een studie die oplossingen in hoofd
lijnen aandraagt en die de komende tijd uitgewerkt gaat worden in 
o.a. een bestemmingsplan. 

Van oude vervuilde brandplaats 
tot nieuwe parkachtige 
grondberg 
De bij de bodemsanering van het Plangebied Anna's Hoeve en de wijk 
Liebergen afgegraven grond zal worden verzameld in een berg op en rond 
de Brandplaats in het huidige sportpark Anna's Hoeve. 
De berg, die zal worden ingericht als park, zal circa 25 meter 
boven de omgeving uitsteken. Ze zal daardoor, net als de iets 
minder hoge 'bestaande' berg Anna's Hoeve, vanuit de directe 
omgeving goed zichtbaar zijn. Het is de bedoeling om de berg aan 
de zijde van het natuurgebied van de Laarder Wasrneren te beplan
ten met heesters en bomen, waarbij het hoogste punt van de berg 
onbegroeid wordt gelaten, waardoor ze een goed uitzicht zal bieden 
over Hilversum en over het natuurgebied van de Laarder Wasrneren. 

De meest vuile grond zal worden geconcentreerd in het midden van .jL::~~~~ï~ 
de berg. Er overheen en eromheen zal minder sterk vervuil- _ 
de grond worden aangebracht. De hele berg zal worden 
afgedekt met een circa één meter dikke laag schone grond. 
Bovendien zal er op het midden van de berg een waterdicht 
folie onder de afdeklaag worden aangelegd. Het folie is bedoeld om 
te zorgen dat er geen regenwater meer in de meest vuile grond terecht 
kan komen, zodat er geen vervuiling meer vanuit deze grond naar het grond
water kan weglekken. Vanwege de dikke afdeklaag en het waterdichte folie is 
het uitgesloten dat recreanten en hun huisdieren in contact kunnen komen met 
de vuile grond. Het park is dan ook zonder risico voor iedereen toegankelijk. 

Verrassend ontwerp als resultaat 
van goede samenwerking 
Nadat begin 2004 de gemeente de 
financiën voor plan Anna's 
Hoeve had goedgekeurd is in een 
hoog tempo gewerkt aan het ver
der uitwerken van plannen voor 
de nieuwe Riool Water Zuiverings 
Installatie en de grondberg in het 
oostelijk deel van het plangebied. 
Dit deel van het plangebied zal 
immers als eerste worden aange
pakt, en de planuitwerking hier
van heeft dan ook prioriteit 
gekregen. In goed overleg heeft de 

gemeente Hilversum samen met 
Goois Natuurreservaat en het 
Hoogheemraadschap het ontwerp
bureau Grontmij gekozen om een 
ontwerpstudie voor de grondberg 
en de RWZI te maken. Op basis 
van gezamenlijk geformuleerde 
randvoorwaarden en uitgangspun
ten is Grontmij aan de slag 
gegaan. Dit in constructief over
leg met een uitgebreid begelei
dingsteam bestaande uit gemeen
telijk ambtenaren (milieu, stede-

bouw, rioleringsbeheer, sport, 
landschapsontwerp), medewer
kers van het Goois Natuurreser
vaat en het Hoogheemraadschap. 
Op 25 mei heeft Grontmij haar 
ontwerpstudie gepresenteerd aan 
het begeleidingsteam. De reacties 
waren zeer positief. 
Op 11 juni is de ontwerp studie 
vervolgens voorgelegd aan de 
stuurgroep. Ook zij waren una
niem in hun positieve oordeel 
over het ontwerp. 



Een bijzonder project voor 
landschap sarchite cten 
Landschapsarchitecten ir. Pieter Krant en ir. 
Annemieke Eijsackers van Grontmij hebben met 
zichtbaar plezier aan deze opdracht gewerkt. 
"Door de vele belangen die ermee gemoeid zijn en 
de hoge ambitie die door de verschillende partijen 
wordt nagestreefd is de inpassingsstudie voor ons als 
landschapsarchitecten een bijzonder project geweest. 
Binnen een proces van onderlinge afstemming en 

Creatief en inventief 
Wethouder Niek Kreugel zegt: "Omdat het 
afvoeren van de vervuilde grond naar bij
voorbeeld speciale opslagplaatsen buiten 
Hilversum miljoenen euro's kost en derhal
ve onbetaalbaar voor de gemeente 
Hilversum hebben we gekeken hoe je van 
een nood een deugd kan maken Het resul
taat is een aangenaam verrassend ontwerp 
met creatieve en inventieve oplossingen". 

intensief overleg met deze partijen en daarbij de 
wensen in beeld te brengen, hebben we een mooi 
plan kunnen maken waarin de verschillende onder
delen tot een hecht samenhangend geheel zijn ver
smolten, in overeenstemming met de landschappelij
ke kwaliteit van het gebied en het toekomstige 
gebruik." 

Belangrijke stap vooruit 
Gedeputeerde Albert Moens (milieu, natuur, sport en 
volkshuisvesting). Na de gezamenlijke aanpak van de 
Leeuwenkuil, een van de verontreinigde Waschmeren, 
zetten we nu wéér een belangrijke stap vooruit. 
Het combineren van de nieuwe rioolwaterzuivering, 
bergingsbassins, sportterreinen, gronddepot en natuur
reservaat betekent optimaal ruimtegebruik. Hiermee 
krijgt Hilversum extra ruimte voor woningbouw. Door 
bovendien de zuivering in het gronddepot te bouwen 
wordt deze installatie bijna onzichtbaar gemaakt. 

De Stuurgroep 
De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers 
van de gemeente Hilversum en Laren, de pro
vincie Noord-Holland, AGV /DWR en Goois 
Natuurreservaat. Zij bereiden alle plannen 
dusdanig voor dat er uiteindelijk in de ver
schillende besturen, zoals de gemeenteraad en 
de provinciale staten, besluitvorming kan 
plaats vinden. 

Korten (GNRI. Moens (provinc ie Noord Holland), 

Korze lius (AGV/DWR) en Kreugel (gemeente Hilversum) 

Een idee krijgt vorm ... 
De stedebouwkundige visie voor 
het gebied Anna's Hoeve ging er 
van uit dat op en rond de plek 
van de grootste vervuiling in het 
gebied een aantal functies zouden 
moeten worden geconcentreerd, 
te weten: 
• de opslag van de vervuilde 

grond in een berg, 
• een recreatieve functie van die 

berg, 
• een nieuw sportcomplex onge-

veer op de huidige plek en 
• het inpassen van een nieuwe 

RWZI in of tegen de berg aan. 
Deze functies zouden een harmo
nieuze overgangszone gaan vor
men tussen de nieuwe woonwijk 
en het omringende natuurgebied. 
Meervoudig en intensief ruimte
gebruik was het uitgangspunt. 

Thans ligt er een ontwerp waar
over we u door middel van deze 

nieuwsbrief informeren. 
Het ontwerp toont aan dat de 
ideeën en het meervoudig en 
intensief ruimtegebruik inder
daad gerealiseerd kunnen worden 
waarbij de verschillende functies 
elkaar onderling versterken. 
Kortom, de ideeën voor het gebied 
Anna's Hoeve krijgen vorm en 
het wordt duidelijk dat nieuwe 
kwaliteiten worden toegevoegd 
aan de oostzijde van de stad. 



o Op een klein oppervlak zal minimaal 300.000 m3 vervuilde 
grond veilig worden opgeborgen. Hierdoor ontstaat een 
berg (circa 25 meter hoog) die goed past bij het bestaan
de glooiende karakter van Anna's Hoeve. Deze berg zal 
met zijn wandelpaden, groenaanleg, klimwand, fietsroute 
en uitzichtpunten een attractie vormen voor de aangren
zende woonwijk, maar ook een wandelroute worden naar 
de aangrenzende heide. 

@ Door het nieuwe 

I 
compacte 
Rioolwater
zuiveringsi nstallatie 
vo or een groot deel 
in de berg te situe
ren wordt er meer
voudig en intensief 
van de grond 
gebruik gemaakt. 
Deze rwzi wordt 
voorzien van de 
al lernieuwste tech
nologie en krijgt een 
'entreegebouw' met 
een bijzondere 
architectonische 
expressie. 

@} De waterbassins 
zorgen bij regenval 
voor de opvang van 
overtollig water. Het 
eerste bassin A 
bevindt zich binnen 
de hekken van de 
rwzi . De waterbas
sins B en C worden 
als groene iets die
per gelegen delen 
vormgegeven. In 
deze bassins komt 
alleen bij overvloe
dig regenval water 
te staan. Zo zal bas
sin B slechts ééns in de vijf jaar zo vol komen te 
staan dat het water ook over loopt naar bassin C. 
Onderzocht wordt in hoeverre ze gebruikt kunnen 
worden (buiten de genoemde zeer natte tijden) voor 
fucties als spel, voetbal, vliegeren of zelfs als amfi
theater. 

o Aan de zuidzijde van de berg komt de nieuwe toegangs
weg naar het sportcomplex (en de RWZI). Het wordt een 
laan met bomen en veel parkeerplaatsen, waaraan zich 
ook de hoofdentree van het sportcomplex bevindt. 

o Het sportterrein blijft voor een groot deel gehandhaafd. 
Het terrein ten zuiden van de nieuwe toegangsweg wordt 
opgeknapt: er komen vijf voetbalvelden, waaronder een 
aantal van kunstgras zodat deze intensief bespeeld kun
nen worden. 

CD Tussen de berg 
en de woonwijk 
komt een aantal 
woningbouw
blokken. Zij lig
gen tegen de 
berg aan en vor
men een over
gang van de 
natuur naar de 
rest van de nieu 
we woonwijk. 

Aan de oostzijde 
loopt de berg 
minder stijl af. Dit 
vormt een groe
ne buffer tussen 
het natuurgebied 
van de 
Wasmeren en de 
stad . Vanaf de 
berg is een hoog 
gelegen wandel
brug gedacht 
vanaf de berg 
naar de wasme
ren toe. 

Het plangebied wordt aan de heidekant omgeven door 
een natuurlijk vormgegeven singel met in hoogte wisse
lende oevers. Langs de westelijke oevers van deze singel 
komen zowel een fietspad als een lager gelegen voetpad. 
Ná sanering van de Wasmeren zal het fietspad worden 
aangesloten op de (oude) Eemnesserweg, het fietspad 
over de Zuiderheide naar 't Bluk. 

Groen: De wens van het Goois Natuurreservaat was dat 
het ontwerp het bestaande illusielandschap van Anna 's 
Hoeve in stand zal houden. Aan deze wens is tegemoet 
gekomen door de gecreëerde glooiingen van Anna's 
Hoeve aan te vullen met een flinke heuvel die glooiend 
overloopt in het bestaande natuurgebied en die wordt 
beplant met heesters en bomen. 



Verschillende mogelijkheden om de berg vorm te geven: 

1. Aan de oostzijde 
wordt de steile helling 
van de berg afgevlakt 
door deze in een aan
tal kleinere hellingen 
op te delen. Deze klei
nere hellingen wor-
den van elkaar 
gescheiden door ver
ankerde steilwanden 
(zie tekening). 
Deze door steilwan
den opgedeelde hel
lingen worden schans
korven genoelnd en 
bieden verschillende 
mogelijkheden. Zo 
kunnen ze worden 
vormgegeven als ter
rassen met speelplek
ken en zitplekken. De 
steil wanden kunnen 
worden vornlgegeven 
als lage (zit) muur
tjes, als tribune of als 
bijvoorbeeld een hoge 
klimwand. 

Optie 1, Glooiing met toepassing van schanskorven 

Optie 2, Steilheid door middel van grondwapening 

Optie 3, Doorlopend over de omgeving 

2. Aan de westzijde wordt de berg steiler, hier wordt de grond met een net vastgezet zodat deze niet kan 
afglijden. 

3. Een deel van de vuile grond kan ook veilig opgeborgen worden onder de nieuwe toegangsweg of onder 
één of meer van de sportvelden. Dit biedt kansen om de berg goed aan te sluiten op de omgeving door 
deze omgeving ook (licht) glooiend aan te leggen. 

Reactie Goois Natuurreservaat 

Al met al zeer 
tevreden 

"Hoewel we liever hele
maal geen tweede berg 
van Anna's Hoeve had
den gezien, zijn we al 
met al zeer tevreden met 
dit ontwerp. De nieuwe 
berg wordt aan de zijde 
van het natuurgebied 

Laarder Wasrneer geheel beplant met 
opgaande begroeïng, zodat landschappelijk 
één geheel ontstaat met de oude Berg van 
Anna's Hoeve. De stedelijke omgeving zal 
van het natuurgebied worden gescheiden 
door een aantrekkelijke groensingel, waar 
een wandel- en fietspad in worden aange
legd. Er zal een enigszins avontuurlijke 
wandelroute over de verschillende bergen 
naar het gesaneerde natuurgebied komen. 
En ook zal er een fietsroute van Anna's 
Hoeve naar 't Bluk komen." 

+';.00_ 
+ 1.S0 -

+4.00-
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Reactie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

Bewoners zullen de nieuwe rwzi niet horen of ruiken 

Het algemeen bestuur van het 
hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht (AGV) heeft in april dit 
jaar besloten tot de bouw van een 
nieuwe rioolwaterzuiveringsin
stallatie (rwzi) even ten noorden 
van de sportvelden van de Zebra's 
en Wasmeren. Het waterschap is 
blij dat op de toekomstige rwzi 
gebruik gemaakt kan worden van 
een nieuwe technologie. Het 
gezuiverde afvalwater is hierdoor 
namelijk zo schoon dat het in de 
grond geïnfiltreerd kan worden. 

Locatie 
Het vinden van een geschikte 
plaats voor de nieuwe rioolwater
zuiveringsinstallatie heeft enige 
tijd geduurd. In de verschillende 
plannen is deze zo ongeveer over
al aan de oostkant van Anna's 
Hoeve bedacht geweest. Een tijd 
leek het erop dat de zuivering 
geheel bovengronds gemaakt ging 
worden; acht à tien meter boven 
het maaiveld. Dit was echter voor 
de verschillende partijen - en 
niet in het minst voor AGV -
onacceptabel . 

De zuivering zou veel te zichtbaar 
zijn. Daarnaast liep de aan- en 
afvoer van hulp- en reststoffen 
door de geplande nieuwbouw. 
Uiteindelijk is een locatie voor de 
nieuwe rwzi gevonden vlak ten 
noorden van de sportvelden, aan 
de oostkant van het plangebied. 
AGV is verheugd over deze plek. 
De toegangsweg voor de sportvel
den, grotendeels gelegen buiten 
de toekomstige bebouwing, wordt 
ook de toegangsweg voor de rwzi. 

Uiterlijk 
Tweederde van de nieuwe zuive
ring ligt ondergronds. Door de 
compacte bouw is het benodigde 
oppervlak zelfs teruggebracht van 
vier naar één hectare. AGV stelt 
tevreden vast dat de rioolwaterzui
vering zo mooi ingepast kan wor
den in het landschap. De archi
tectuur zal zoveel mogelijk aan
sluiten bij de natuurlijke omge
ving, waarbij ook het hightech 
karakter van de nieuwe rwzi niet 
wordt vergeten. 

Thchniek 
De rwzi Hilversum maakt bij het 
zuiveren van afvalwater gebruik 
van de nieuwste techniek; 
membraambioreactor(MBR)
technologie. Het gezuiverd afval
water dat de installatie verlaat is 
daardoor zo schoon, dat het in 
grond geïnfiltreerd kan worden. 
Dit is goed voor de waterhuishou
ding van de Utrechtse heuvelrug. 
AGV krijgt er zo een mooie instal
latie bij; mooi op technisch en 
architectonisch gebied. Omdat de 
nieuwe rwzi dicht bij woongebie
den ligt, stelt het waterschap hoge 
eisen aan de beperking van geur
en geluidshinder. Onder normale 
omstandigheden zullen de toe
komstige bewoners de rwzi niet 
horen of ruiken! 



Reactie sportverenigingen 

Aan jaren onzekerheid komt nu een positief einde 
De Hsv Wasrneer en de Hvv de 
Zebra's zijn nauw betrokken bij 
de plannen van de gemeente. 
Henk Prinssen en René Kok zijn 
namens de twee verenigingen lid 
van de klankbordgroep. Gevraagd 
naar hun mening op het ontwerp 

1 2.5 m. 1 5 tn. 

kregen we de volgende reactie. 
"De sportverenigingen, de HSV 
Wasrneer en de HVV Zebra's, zijn 
positief over het plan zoals dat nu 
voorligt. Aan jarenlang onzeker
heid wat er gaat gebeuren met het 
sportcomplex komt nu een einde. 

6 m. Sm. 1
25m

l 

PARKEREt--

Sportverenigingen uitgenodigd 
De sportverenigingen zijn door de gemeente uitgenodigd voor 
uitgebreid overleg. 
Belangrijke overlegpunten zullen o.a. zijn: 
• Tijdelijke voorzieningen tijdens de sanering en de herinrichting 

van het sportcomplex. 
• Het tijd waar alles in gerealiseerd gaat worden. 

Een goede planning is belangrijk voor de dagelijkse gang van 
zaken van de verenigingen. 

"De gemeente is voornemens om één gebouw (complex) neer te zetten 
voor beide verenigingen. Wij, de sportverenigingen, willen dan wel 
aandacht vragen bij de gemeente voor het bewaren van de eigen identi
teit van de beide verenigingen! Dit zal voor ons een belangrijk aan
dachtspunt zijn in de komende overleggen. We gaan overigens met veel 
vertrouwen deze overleggen tegemoet." 

Infowandeling 
In september organiseert de gemeente voor belangstellenden een 
infowandeling in het Plangebied. Tijdens deze wandeling zullen 
verschillende deskundigen van de gemeente Hilversum u het plan 
terplekke toelichten. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer 
over. 

De sportverenigingen hebben 
jaren in onzekerheid gezeten. Wat 
gaat er gebeuren? Kunnen we de 
accommodaties gaan opknappen 
en nog meer van dit soort vragen. 
Met dit plan komt aan deze onze
kerheid een einde en kan er 
gewerkt gaan worden aan de toe
komst. 
Het plan voorziet duidelijk in de 
behoefte aan een goed en mooi 
sportcomplex voor Hilversum 
Oost. De sportverenigingen zijn 
blij met het feit dat de gemeente 
dit ook inziet." 

• 
• ~rr 

TRIBUNE 

Infornlatie 
In het najaar verschijnt de 
volgende nieuwsbrief. Dan zal 
er o.a. uitgebreid worden 
ingegaan op de sanering van 
de speelweide en speelweide
vijver van Anna's Hoeve. 
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Mini - Koerier 

Anna's Hoeve 70 jaar groene schakel in de Heuvelrug 

UITNODIGING VOORJUBILEUMFEEST op zondag 19 september 

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor 
deelname aan ons jubileumfeest onder het motto: Anna's Hoeve 70 jaar groene schakel in de 
Heuvelrug. Dit feestje vindt plaats op zondagmiddag 19 september a.s. van 13.00 tot 16.00 uur in 
de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat, Naarderweg I 03a (bij de Natuurbrug in aanleg, 
ongeveer halverwege Hilversum en Bussum). Kom bij voorkeur per fiets, want er is weinig 
parkeerruimte. Speciaal voor leden van buiten Hilversum hebben we een routebeschrijving 
beschikbaar. Aanvragen bij de secretaris (zie artikel op blz. 3 voor gegevens over het secretariaat). 

Het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat Anna's Hoeve werd opengesteld als openbaar natuur- en 
recreatiegebied, en 20 jaar geleden dat de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve werd 
opgericht. Wat gaan we doen om dit te vieren? 

- Eerste openbare vertoning van de splinternieuwe videofilm "20 jaar alert en actief', gewijd aan 
natuurgebied Anna's Hoeve en aan onze vereniging. Deze documentaire, die ruim 16 minuten 
duurt, is door een van onze leden gemaakt en is zéér de moeite van het bekijken waard. 

- Publiekspresentatie van ons nieuwe jubileumboek Anna's Hoeve - klein gebied, groot verhaal. 
Het boek zal op 19 september (en daarna ook in veel boekwinkels) te koop zijn voor € 8. 
leden van onze vereniging kunnen het boek echter kopen voor de sterk gereduceerde prijS van 
€ 2. Dit aanbod geldt ook voor nieuwe leden, na contante betaling van de jaarcontributie voor 
het jaar 2004 (minimaal € 1.83). 

- Vertoning van een presentatie gewijd aan het streven om de Gooise en Utrechtse bos- en 
heidegebieden weer te verenigen tot één Heuvelrug. Anna's Hoeve vormt een onmisbare schakel 
in de Heuvelrug. De in aanleg zijnde Natuurbrug, die het Spanderswoud en de Bussumer- en 
Westerheide met elkaar gaat verbinden, is een belangrijk onderdeel van het langjarige project 
"Heel de Heuvelrug". Hoever de aanleg van de Natuurbrug is gevorderd kan vanaf de uitkijktoren 
ter plaatse bekeken worden. 

- Uiteraard wordt het feest opgeluisterd met de nodige hapjes en drankjes. Deze zijn, evenals de 
toegang, gratis voor zowel leden als belangstellende niet-leden. 

Van harte welkom op zondagmiddag 19 september tussen 13 en 16 uur in de GNR Infoschuur! 
Aanmelding vooraf is niet nodig. U kunt ook een deel van de middag komen. De film zal meermalen 
worden vertoond. 

Hoe de leden ook ná het feest ons jubileumboek met korting kunnen kopen leest u verderop 
in deze Mini-Koerier. 

» 
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ZATERDAGMIDDAG 18 SEPTEMBER 2004: 

PUBLIEKSWANDELING IN ANNAiS HOEVE 

Eveneens ter gelegenheid van het jubileum van de vereniging zal op zaterdag 18 september onze 
voorzitter, Meijndert Ruitenberg, weer een publiekswandeling in Anna's Hoeve houden, ditmaal 
onder het motto "Anna's Hoeve, vervuiling en sanering". Iedereen is van harte uitgenodigd om mee 
te wandelen. Verzamelen bij de slagboom bij de kruising van de Liebergerweg met de Anthony 
Fokkerweg om /3.00 uur. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Deelname is gratis, aanmelding 
vooraf is niet nodig, en ons nieuwe boek is ook bij deze gelegenheid te koop. 

JUBILEUMBOEK ANNA'S HOEVE: 

HOE EN WAAR TE KOOP NA 19 SEPTEMBER? 

Voor niet-leden (die ook geen lid willen worden) zai het boek in een aantal Hilversurnse en andere 
Gooise boekhandels te koop zijn voor de prijs van € 8. 

Leden van onze vereniging (en zij die dat willen worden) kunnen het boek voor de ledenprijs van 
slechts € 2 bestellen bij Helga T oes, Weberstraat !, Hilversum, tel. 035 6855 951, e-mail 
h.toes@hetnet.nl . 
Nieuwe leden krijgen het boek pas voor de !edenprijs mee na ontvangst van de contributie voor 
het lopende jaar (minimaal € 1,83), dus voor 2004. 
Ophalen en betalen van bestelde boeken alleen na vooraf gemaakte afspraak, op het adr'es 
Weberstraat I . Leden die geen haast hebben kunnen het boek ook in hun brievenbus thuisbezorgd 
krijgen nadat de betaling voor" het boek is ontvangen op het gironummer 4920844 t.n.v . Ver tot 
Behoud v Anna s Hoeve/eo; vermeld bij betaling wie het boek besteld had! 
Leden mogen meer dan één boek voor de ledenprijs bestellen. 
Leden die buiten Hilversum wonen krijgen de door hun bestelde boeken per post toegestuurd 
zonder betaling van portokosten. Binnen Hilversum worden de boeken door een vrijwilliger van de 
vereniging thuisbezorgd. 

DANK AAN SPONSORS, UITGEVERIJ EN AUTEURS 

De lage winkelprijs van € 8 en de uiterst lage ledenprijs van € 2 voor" ons jubi
leum boek zijn voor een belangrijk deel te danken aan de volgende instanties, 
die ons bij de uitgave van het boek hebben ondersteund met geld en/of in natura: 
Waterleidingbedrijf Hydron Midden-Nederland 
Dienst Waterbeheer en Riolering (van het Hoogreemraadschap Arnstel , Gooi en Vecht) 
Legal & General Nederland Levensverzekeringen 
Restaurant Castellum Novum / Paviljoen de Nieuwe Anna's Hoeve 
Goois Natuurreservaat 
Een subsidie-aanvraag bij het Prins Bernhardfonds is nog in behandeling. 

VVij willen ook de Hilversumse uitgeverij Verloren danken voor- hun scherpe prijsstelling, de 
plezierige sarnenwer-king en de keurige uitvoering van ons boek. 

Tenslotte zij nogmaals vermeld dat alle 9 auteLlrS van het boek geheel belangeloos 
hun bijdrage aan het boek hebben geleverd. 
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NOORD-HOLLANDSE WERKDAG IN HET LANDSCHAP: 

GROTE BOS- EN HEIDEACTIE OP 25 SEPTEMBER! 
'--""''''''' 

. '~~\.' , De J'aarliJ'kse Werkdag in het Landschap van de ~ W •• k,.:,. v 

LAND{CH~P Stichting Landschap Noord-Holland (voorheen , J~;a;~~fa~f:. 
NOORD.~H°f:7 Landschapsbeheer Noord-Holland en Het J~.: ~~~/~ .. .r.--

\ Noordhollands Landschap), waar onze vereni- " ..... _- -
ging bij is aangesloten, vindt in ons jubileumjaar plaats in natuurgebied Anna's Hoeve! 

Samen met onze medegastheren van de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant hopen wij op 
zaterdagochtend 25 september vele tientallen vrijwilligers uit de hele provincie te kunnen 
verwelkomen in Paviljoen De Nieuwe Anna's Hoeve, voorheen restaurant Castellum Novum / 
Partycentrum Anna's Hoeve. 

Na de ochtendkoffie vinden eerst excursies door Anna's Hoeve plaats. Na een lunch in Paviljoen 
Anna's Hoeve wordt een paar uur gewerkt in oostelijk Anna's Hoeve. Een groep gaat de bomen op 
een deel van de heideveldjes langs de Weg over Anna's Hoeve en de A27 omzagen. Een tweede 
groep zal de jongere opslag (boompjes en struiken) van de heide verwijderen. Een derde groep zal 
stukjes kaal zand op de heide tevoorschijn halen. Een vierde groep gaat Amerikaanse vogelkers 
verwijderen in het bosgebied aan de noordkant van de Weg over Anna's Hoeve. 

De dag wordt afgesloten met een gemeenschappelijke borrel. 

N iet alleen de vaste deelnemers van de "bosploeg" van onze Vereniging, maar alle leden die een 
keer in Anna's Hoeve de handen uit de mouwen willen steken, worden van harte uitgenodigd om 
mee te doen aan deze werkdag. Aanmeldingen (tot 10 september) bij de secretaris: Gerard Peet, 
D iependaalsedrift 20 Hilversum, tel. (035) 6215168, e-mail gerardpeet@hetnet.nl . Bij hem is ook 
nadere informatie verkrijgbaar. Wie zich voor de werkdag aanmeldt krijgt alle informatie 
thuisgestuurd. 

Desgewenst kan men de ochtendexcursie overslaan en zich pas ofwel vóór of ofwel ná de (gratis) 
lunch bij het gezelschap voegen. 

* 
NIEUWSBRIEF PLAN ANNA'S HOEVE: 

VERZENDING AAN ONZE LEDEN DOOR DE GEMEENTE AKKOORD? 

In mei en juni bracht de Gemeente Hilversum de nieuwsbrieven Plan Arma's Hoeve nummer 
4 en 5 uit. In een groot deel van Hilversum-Oost kwamen deze huis-aan-huis in de brievenbus. 
Onze leden die buiten het gemeentelijke verspreidingsgebied wonen kregen ze begin juli 
samen met de Anna's Hoeve Koerier thuisbezorgd. 

Het kan gebeuren dat een Nieuwsbrief gaat verschijnen op een zodanig moment dat bezorging met de 
eerstvolgende Koerier (bij onze leden buiten het gemeentelijke verspreidingsgebied) zou betekenen dat de 
Nieuwsbrief met grote vertraging bij hen aankomt. De Gemeente is bereid zo'n Nieuwsbrief per post naar 
deze leden toe te sturen. Dat is in de praktijk alleen mogelijk als men beschikt over de adressen, bijv. op 
adreslabels. Het bestuur gaat ervan uit dat onze leden er geen bezwaar tegen hebben als wij hun adres 
uitsluitend voor dit doel aan de Gemeente ter hand stellen. Mocht u hier niettemin bezwaar tegen hebben, 
laat ons dit dan even weten. (Adres, telefoonnummer en e-mailadres vindt u in het artikel hierboven.) 
Wij zullen uw adres dan niet verstrekken, maar de Nieuwsbrief alsnog samen met de volgende Koerier bij u 
bezorgen. 

Anna's Hoeve Mini-Koerier, begin september 2004. 
Eenmalige uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., 
secretariaat Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum. 
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER 

jaargang 21, nummer 4, 2004 (nummer 70) 

Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984. 
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als 
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. 
In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld, tenzij uit de tekst iets anders blijkt. 
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld. 

HET BESTUUR 

Voorzitter: M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762 
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168, 
fax 084 7183 291, e-mail gerardpeet@hetnet.nl 

Secretaris: 

Penningmeester: Mevr. H. Toes. Post en betalingen echter naar mw. c.L.J. Tamminga
Smeulders. Waldecklaan 31. 1213 XV Hilversum. tel. 6423 537 

Leden: T. Bos. J. P. van Hemert, S. Koopman. 

Contributie: minimaal € 1,83 (= f 4,03) per jaar. dat is een halve eurocent per dag. 
Postgironummer: 4920844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo 
Redactieteam: Eric Haverkamp. Hetty jouvenaar, Ineke Marx, Gerard Peet. Helga Toes 
Redactieadres: Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum 
Uiterste inzenddatum kopij: I januari 2005 
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INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve 
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve 
of www.annas-hoeve.tk 

Van de voorzitter. 
Dubbeljubileum 2004: 70 jaar Anna's Hoeve als openbaar re
creatiegebied, en 20 jaar Ver. tot Behoud van Anna's Hoeve. 
Sanering Speelweide en Speelweidevijver. 
Waterinrichtingsvisie Hilversum-Oost .. 
Meedenken. - Nieuwsbrieven over Plan Anna's Hoeve. 
"Ballen maken van watervlooien" (uit de Gooi- en Eemlander). 
Vriendenprijs - Film "20 jaar alert en actief" - Vrijetijdsmarkt succesvol. 
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Restaurant is Paviljoen geworden -
Ecologische verbinding via Anna's Hoeve wordt versterkt 
Foutjes in boek Anna's Hoeve - Weg over Anna's Hoeve heeft eindelijk straatnaambordjes! 
Succesvolle Werkdag in het (Gooise) Landschap. 
Mijlpaal voor website Anna's Hoeve 
Waterstand van de Bergvijver. - Dinsdag 23 november in de Morgenster: avond 
Historische Kring Albertus Perk over Anna's Hoeve. 
Anna's Hoeve en de gemeente Laren; 17 Structuurschets Gemeente Laren. 
Gaat u verhuizen? 
Anna's Hoeve Woordzoeker: Pampus. 
Goois Natuurreservaat e.a. - Plattegrond - Bon voor opgave als lid of adreswijziging 

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov. 

Oplage: I 100 exemplaren. - Druk: Stichting Pejwak, Almere. - Omslagillustratie: Rob van lt Hoff 
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VAN DE VOORZITTER 
De maand september stond in het teken van het twintigjarig jubi leum van de Ver
eniging tot Behoud van Anna's I-·joeve. Daarnaast is het gebied Anna's Hoeve dit 
jaar 70 jaar in gebruik als openbaar wandel- en recreatiegebied voor alle Hilver 
summers, maar vooral voor de bewoners van Hilversum-Oost. 

De vereniging wilde haar jubileum luister bijzetten door de uitgave van een boek 
over Anna's Hoeve. Dit boek. getiteld A/ma's Hoeve - klein gebied, groot verhaal. 
kwam in september uit. De officiele presentatie was op 17 september in Pavil
joen de Nieuwe Anna's Hoeve (voorheen restaurant Castellum Novum). Daar 
werd in bijzijn van zo'n 50 genodigden het eerste exemplaar van het boek aan 

burgemeester Bakker aangeboden. Die ontving ook een exemplaar van de nieuwe videofilrn/DVD 
"T wintig jaar alert en actief". Tot mijn genoegen gaf de burgemeester deze documentaire als geschenk aan 

wethouder Kreugel. die ook aanwezig was. Kees van Aggelen . één van de auteurs van het boek. hield onder 
andere over "zijn" onderwerp. de oudere geschiedenis van Artna's Hoeve. een onderhoudend praatje. 

1984 2004 

Op zondag 19 september werd in de Infoschuur van het GNR het 
jubileumfeest voor onze leden gehouden. De opkomst was 
geweldig: verspreid over de middag zijn er ongeveer 200 mensen 
geweest. De videofilm/DVD werd in doorlopende voorstelling 
vertoond. Verder kon er worden deelgenomen aan een korte 
excursie naar de natuurbrug, onder- leiding van Sander Koopman, 
Tine Maaskant en mijzelf. DankziJ de medewerking van het GNR 

en de inzet van onze leden is deze dag een groot succes geworden. 

Op zaterdag 25 september werd de werkdag in het veld, jaarlijks georganiseerd door Landschap Noord
Holland. in Anna's Hoeve gehouden. Samen met Nardinclant mocht de vereniging als gastheer optreden. Uit 
heel Noord-Holland waren er vrijwilligersgroepen gekomen om deze dag werkzaam in te vullen. De 
vereniging kreeg de gelegenheid zichzelf en natuurlijk Anna's ~oeve te presenteren in het ontmoetingspunt. 
Paviljoen de Nieuwe Alma's Hoeve. jelle Harder van Landschap Noord-Holland hield een lezing over de 
aanleg en het onderhoud van poelen voor amfibieën en reptielen rondom Hilversum. Daarna werden de 
aanwezigen rondgeleid door natuurgebied Anna's Hoeve. N a de lunch zijn alle vrijwilligers in Arma's Hoeve 

aan het werk gegaan. Na afloop is er nog nagepraat en getafeld in het Paviljoen. Deze dag was in alle 
opzichten bijzonder geslaagd. Namens de vereniging bedank ik dan ook Landschap Noord-Holland en alle 
vrijwilligers voor hun werk in Anna's Hoeve. 

Onlangs zijn er weer zo'n 30 nieuwe mensen lid van de vereniging geworden. Bij deze heet ik hen van harte 
welkom . Onze vereniging is groot geworden door haar leden. Door hun lidmaatschap tonen veel 
Hilversummers hun betrokkenheid bij Anna's Hoeve. Die betrokkenheid komt ook tot uiting in het 
vrijwilligerswerk voor de vereniging. Voorbeelden hiervan zijn nu weer het nieuwe boek en de 
documentaire; die zijn allebei belangeloos samengesteld door leden. Zonder betrokkenheid geen vereniging. 

en misschien: zonder vereniging geen Anna's Hoeve. 

Binnenkort gaat het gebeuren: de sanering van het Speelweidegebied is ophanden. Eerst worden. zo 
mogelijk al in november. vissen en andere waterdieren overgezet naar de andere vijvers van Anna's Hoeve. 
In december komt er langs de zuidoever van de Speelweidevijver een tijdelijke pijpleiding om het regen
water vanuit de Riebeeckvijver om te leiden naar de vijver bij het Witte Strandje. Er wordt een hek om de 
Speelweidevijver geplaatst, waar'na de vijver kan droogvallen zonder dat mens of dier in aanraking komt met 
het vervuilde slib. Uiteindelijk komt er ook een hek om de hele Speelweide. Maar voor recreanten bli jft het 

mogelijk om langs de spoorbaan en misschien ook via de Liebergerweg Arma's Hoeve te bezoeken. Het zal 
wel even wennen zijn om het aanzicht van dit deel van Anna's Hoeve zo veranderd te zien. maar we moeten 
er doorheen. Als alles achter de rug is komt er een prachtig, nieuw Speelweidegebied. 

De schoonheid van de natuur is toch weer anders in deze tijd van het jaar. met overal verschillende 
herfstkleuren. Eens te meel- reden voor een extra wandeling door Anna's Hoeve. In ons nieuwe boek staat 

een mooie tocht, die ik u van harte aanbeveel. Tot ziens in Anna's Hoeve. 

Meijndert Ruitenberg, voorzitter 
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DUBBELJUBILEUM 2004: 198402004 

70 JAAR ANNA'S HOEVE ALS OPENBAAR RECREATIEGEBIED 
en 

20 JAAR VERENIGING TOT BE.; OUD VAN ANNA'S HOEVE 

Op 17 september werden de feesteli jkheden rond dit dubbeljubileum geopend met 
de officiële presentatie van het boek Anna's Hoeve - klein gebied, groot verhaalin 
Paviljoen De Nieuwe Arma's Hoeve (voorheen restaurant Castellum Novum) aan de 
Weg over Anna's Hoeve. Naast de medewerkers aan het boek waren veel bij Anna's 
Hoeve betrokken mensen van het GNR. de gemeente Hilversum, de gemeente La
ren . de provincie Noord-Holland en DWR uitgenodigd. evenals de plaatselijke media. 

Meijndert Ru itenberg. voorzitter van onze vereniging. overhandigde plechtig het 
eerste exemplaar van het boek aan de burgemeester' van Hilversum. de heer Ernst 
Bakker'. die in gepaste bewoordingen en met gevoel voor humor de nieuwe uitgave 
in ontvangst nam. Het ook uitgereikte eerste exemplaar van de videofilm/DVD over 
de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. "Twintig jaar alert en aaief", speelde 
de burgemeester op elegante w ijze door aan de heer Kreugel. die hij als verantwoor
delijk wethouder wilde laten meedelen in de eer. 

Hierna hield één van de auteurs. Kees van Aggelen. die in het boek onder meer de geschiedenis van 
Anna's Hoeve behandelt. een praatje over de manier waarop hij stukje bij beetje, door veel en soms 
moeizaam (archief)onderzoek. die geschiedenis op een rij had gezet. Daarbij kwam ook aan bod 
dat Arma's Hoeve in haar huidige vor'm ontstaan is in de werkverschaffing. Voor de aanleg van de 
vijvers en de Berg werd veel grondverzet Llitgevoerd. waardoor restanten van de voormal ige 
"aschbelt" in de naaste omgeving her en der in Anna's Hoeve kunnen worden aangetroffen. H ierop 
overhandigde hij de burgemeester een stukje flessenhals dat hij in de Berg gevonden had . De 
burgemeester toonde zich zeer vereerd met dit merkwaardige cadeau . en beloofde meteen dat 
deze archeologische vondst op een passende plek zou wor'den tentoongesteld . 

Vervolgens werd de videofilm "Twintig jaar alen en aaief' vertoond . die is 
samengesteld door Ron Haanschoten, lid van de vereniging. en Jan Paul van 
Hemert. bestuurslid De 16 m inuten durende film bleek zeer de moeite waard, 
niet alleen vanwege de moderne montage maar ook omdat Anna's Hoeve van 

haar beste kant belicht wordt . 

Hierna werden de koffiekopjes opgeruimd om plaats te maken voor hapjes en drankjes. Er konden 
gesprekken worden aangeknoopt en het gloednieuwe boek kon worden ingezien en afgehaald of 
gekocht. Daarnaast werd er voor liefhebbers een korte wandeling door Anna's Hoeve aangeboden 
onder leiding van Sander Koopman, bestuurslid en ook één van de auteurs. 

T oen tegen zessen de laatste mensen vertrokken waren kon het bestuur 
van de vereniging tevreden terugkijken op deze geslaagde festiviteit. niet in 
de laatste plaats omdat de catering uitstekend was verzorgd door Paviljoen 

de Nieuwe Anna's Hoeve (en kosteloos voor de vereniging!) . 

~ aviljoen 
/De.J":! i eu~e An~a 5 Hoeve 

\$\i_·~~."':'i·:"~:~çT:~ 
E· 't:neme'llen rel?~le[1 · brulioHen . pr('5enr 'l IU~~ 

i-l il vf'fSlJm 

~ 

Dan was et- op 18 september weer een publiekswandeling door Anna's Hoeve onder leiding van 

onze onvermoeibare voorzitter Meijndert Ruitenberg. Het motto van de wandeling. waaraan 
iedereen kon deelnemen. was "Anna's Hoeve. vervuiling en sanering". De belangstelling viel niet 
tegen : zo'n 16 mensen wandelden mee. > > 
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Op 19 september werden boek en videofilm/DVD gepresenteerd aan de leden van de vereniging 
in de Infoschuur van het GNR, die gratis ter beschikking was gesteld. Ook hier kwam een motto 
om de hoek kijken: IIAnna's Hoeve 70 jaar groene schakel in de Heuvelrug". Er kon een presentatie 
worden bezichtigd over het streven om de Gooise en Utrechtse bos- en heidegebieden weer 
aaneen te sluiten. Hét prestigeproject in dit kader is de natuurbrug over de 
Naarderweg en de spoorlijn Hilversum·Bussum, die nog in aanbouw is. 
Deze brug, op zijn smalste punt toch nog zo'n 50 m breed, kon vanaf de 
uitkijktoren op het GNR-terrein aan de Naarderweg in ogenschouw ge
nomen worden. Het weer op deze zondag was prima en de belangstelling 

NATUURBRUG 
ZAND ERIJ CRAILO 

was groot: zo'n 200 mensen hebben de Infoschuur een bezoekje gebracht. De videofilm/DVD werd 
goed bekeken. Veel leden maakten van de gelegenheid gebruik om het boek tegen de 
gereduceerde ledenprijs, € 2,00, aan te schaffen. Natuurlijk werden ook bij deze feestelijke 
gelegenheid hapjes en drankjes geserveerd. De stemming tijdens dit evenement was uitstekend: 
zowel binnen aJs buiten zaten mensen geanimeerd met elkaar te praten. 

SANERING SPEELWEIDE EN SPEELWEIDEVIJVER 

De sanering van de Speelweide staat voor de deur. "Het zaJ tijd wor
den ook!" zullen sommige mensen misschien zeggen . En inderdaad, 
zo kan het bekeken worden, maar dan toch met het volgende in het 
achterhoofd. Het politieke gesteggel over de precieze uitvoering van 
plan Hilversum Nieuw-Oost heeft lange jaren geduurd. Daarbij 
speelde de problematiek van de financiering een grote rol, maar die 
die lijkt nu opgelost door het slimme plan van de voorfinanciering. 

Op dit moment zitten de betrokken overheidsinstanties volop in het ambtelijke overleg, over de 
afstemming van de werkzaamheden op elkaar, en de totale logistiek van dit megaproject, dat 
tegenwoordig Plan Anna's Hoeve heet. Er moeten nog de nodige hobbels en hindernissen genomen 
worden . Een greep hieruit : 
* Er wordt een informatie-avond georganiseerd voor de omwonenden. liefst al vóór half 

november. Bij het ter perse gaan van deze Koerier waren datum, tijd en plaats jammer 
genoeg nog niet bekend. 

* 

* 

* 

Alle benodigde vergunningen en ontheffingen moeten aangevraagd en afgegeven zijn, 
voordat met de werkzaamheden begonnen kan worden, want er moet doorgewerkt 
kunnen worden , om de kosten zo laag mogelijk te houden en om het gebied zo snel 
mogelijk weer vrij te kunnen geven ten behoeve van de recreatie. 
De waterdieren moeten liefst vóór december 2004 uit de Speelweidevijver worden 
overgebracht naar de andere vijvers van Anna's Hoeve. 
De Speelweidevijver moet losgekoppeld worden van het huidige regenwaterafvoersysteem. 
Daarom moet er buiten deze vijver om een tijdelijke leiding worden aangelegd tussen de 
Riebeeckvijver en de Vijver bij het Witte Strandje. Waarschijnlijk gebeurt dat in december 
Voor de veiligheid moet om de droogvallende Speelweidevijver een hek worden gezet, een 
taak voor DWR, de watermensen. Vlak voor de aanvang van de sanering van de Speelweide 
moet het hekdeel dat over de Speelweide loopt worden weggehaald, waarna de gemeente 
Hilversum meteen een hek om de Speelweide moet aanbrengen dat aansluit op de rest van 
het DWR-hek. Er moet rekening mee worden gehouden dat het achterste deel van Anna's 
Hoeve toegankelijk blijft, en dat er zo min mogelijk terrein onnodig afgesloten wordt. Per 
slot van rekening moet er nog wel gerecreëerd kunnen worden in Anna's Hoeve. 

» 
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De vervuilde grond moet worden afgevoerd in vrachtwagens. Het is bekend dat beladen 
zandauto's bijzonder zwaar zijn. Die kunnen niet overal rijden, want dan gaat het wegdek 

eraan. En het zware verkeer moet bij voorkeur niet 
door woonbuurten rijden. Momenteel wordt onder
zocht of de r'oute liebergerweg, linksaf Minckelers
straat, rechtsaf zijweg richting De Zebra's mogelijk is. 
Daarvoor moet op de plek waar de liebergerweg 

uitkomt op de Weg over Anna's Hoeve tijdelijk een stuk vangrail worden weggehaald. Lukt 
dit niet, dan moeten de vrachtwagens een stukje over de Anthony Fokkerweg. In de 
periode waarin de vrachtwagens rijden zal de Uebergerweg (voorbij de slagboom) 
waarschijnlijk helemaal worden afgesloten, ook voor fietsers en voetgangers. 
Misschien moeten sommige monumentale bomen gespaard blijven. Rond de boomwortels 
blijft dan wel vervuilde grond zitten . Hiervoor moet de Provincie toestemming geven. 
Aan de hand van de Flora- en Faunawet moet worden bekeken of er juist gehandeld wordt 
met het oog op (bij voorbeeld) mogelijke vleermuizen in het te saneren gebied. 
Pas tijdens de werkzaamheden kan worden vastgesteld om hoeveel vervuilde grond het 
precies gaat. en hoeveel schone grond er dan ter vervanging nodig is. 

HET VOORLOPIGE TIJDPAD 

T ot het daadwerkelijke begin van de werkzaamheden dient er in ambtelijke 
kring altijd een slag om de arm te worden gehouden, maar na,ç'1r verwachting 
start de gemeente Hilversum de sanering van de Speelweide in januari 2005. 
Het graafwerk zal twee tot drie maanden duren. In de loop van maart zal de sanering afgerond zijn. 

Aan de sanering van de bodem van de Speelweidevijver door DWR zal in april 2005 worden 
begonnen, keurig in aansluiting op het werk aan de Speelweide. Inclusief uitdieping zullen hier 
waarschijnlijk twee maanden mee gemoeid zijn. In juni 2005 zou het saneringswerk dan klaar zijn. 
Als het goed is wordt direct daarop gras ingezaaid op de Speelweide, waarna in december 2005 de 
aanplant van bomen ter hand wordt genomen. 

WATERINRICHTINGSVISIE HILVERSUM-OOST 
PROVINCIE 

i 

Noord.~lIand CID
' ~ 

.~ ... d:;JjJ 
)2. 
,-) 

O p 27 augustus jl. is de waterinrichtingsvisie Hilversum-Oost vastgesteld door de stuurgroep 
Anna's Hoeve. Hierin zitten de Provincie Noord-Holland, Gemeente Hilversum, Goois 
Natuurreservaat en het Hoogheemraadschap Amstel , Gooi en Vecht. In de waterinrichtingsvisie 
staat welke richting we op willen met het watersysteem in de toekomstige situatie, wanneer er een 
nieuwe Rioolwaterzuivering is en alle waterbodems zijn gesaneerd. Besloten is dat: 

I . er geen hemelwater vanuit het stedelijk gebied van Hilversum··Oost meer afgevoerd wordt naar de 
laarder Wasrneren. 

2. de hemelwaterberging plaats vindt in de nieuw aan te leggen Singel en Leeuwenpoot (*), en door 
hogere waterstanden toe te laten in de vijvers bij Anna's Hoeve. 

3. de Speelweide bij Anna's Hoeve wordt aangelegd op een niveau dat deze ook bijdraagt in de 
hernelwaterberging bij grote buien. > > 
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4. water dat is behandeld door de Membraan-Bio-Reactor van de nieuwe rioolwaterzuivering, en 
daardoor van zeer schone kwaliteit is, voor een groot deel wordt afgevoerd naar gebieden rondom 
de Laapersheide (*) en daar ge'lnfiltreerd. Hierdoor wordt de verdroging in het Gooi tegengegaan en 
de kwelstroming van het grondwater naar de Loosdrechtse plassen weer hersteld. 

5. het waterpeil in de stadsvijvers door middel van een pomp snel weer op streefpeil wordt gebracht. 

Om deze waterinrichtingsvisie uit te werken tot ,een waterinrichtingsplan wordt een groot aantal 
onderzoeken en studies gedaan. Deze waterinrichting is uniek in Nederland. Een groot aantal 

onderzoeken is noodzakelijk om ons er voor te behoeden dat we slechte keuzes maken, wat 
problemen oplevert. De historie van de omgeving van Hilversum-Oost leert ons dat er in het 
verleden keuzes zijn gemaakt die achteraf niet de juiste bleken, terwijl men op dat moment naar 

eer en geweten handelde. De onderzoeken en studies worden met de betrokken partijen zoveel 
mogelijk afgestemd om tot overeenstemming te komen over de oplossingen en van elkaars 

expertise gebruik te maken. Ook de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is vanuit haar 
gebruikers- en beheerdersrol een belangrijke partij . 

• De effecten van het infiltreren van het MBR-water op de grondwaterstanden worden onderzocht. Ook 
wordt gekeken naar de effecten op het grondwater door het halveren van de grondwaterwinningen in 
het Gooi en de toename van de neerslag in de toekomst. Deze ontwikkelingen moeten in samenhang, 
maar met de onderscheidende oorzaken, worden bekeken. 

• Voor de aan te leggen Singel en Leeuwenpoot worden ecologische doelstellingen geformuleerd. Dit zijn 
doelstellingen over waterkwaliteit, inrichting en gebruik van deze nieuwe wateren, die het 
Hoogheemraadschap zichzelf wil stellen. 

• De effecten die het infiltreren van MBR-water in het terrein rondom de Laapersheide heeft op de 
natuurwaarden worden onderzocht. Wat betekent het voor de vegetatie (droge voedselarme 
heidegronden), en ondervindt de fauna hiervan nog gevolgen? 

• Het inrichten van de Singel en de overlooplocatie Leeuwenpoot als heme!waterberging za! op het gebied 
van natuurwaarden worden getoetst. 

• Er wordt een proefopstelling gemaakt om te testen wat het infiltreren van MBR-water in zandige 
gronden voor gevolgen heeft en hoe dit op een goede manier is te beheren . 

• Door middel van een modelmatige studie van het nieuwe watersysteem, wordt de toekomstige kwaliteÎt 
van het oppervlaktewater doorgerekend. Ook worden met dit model de toekomstige waterstanden 
berekend als het gaat regenen. Met dit model wordt ook bekeken wat de beste "weg" is om het MBR
water af te voeren naar de omgeving van de Laapersheide. Er zijn hiervoor twee hoofdscenario's: via het 
bestaande watersysteem en infrastructuur (leidingen en duikers), of via een aan te leggen leiding direct 
van de RWZI naar de infiltratielocatie. 

Middels deze weg zal ik u regelmatig over de voortgang en de lopende 
onderzoeken berichten. 

Namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 

Rob Ververs 
medewerker Beleid en Plannen, Projectleider waterinrichting Hilversum-Oost. 

® 
agv 

(*) TOELICHTING De Singel is een nieuw te graven infiltratiesloot die aangelegd zal worden 
achter de bestaande en voormalige sportvelden, langs de rand van het Laarder Wasmerengebied 
De Leeuwenpoot is de voorlopige naam ("werknaarn') voor een nieuw aan te leggen infiltratie
vijver in een op Hilversums grondgebied gelegen deel van het Laarder Wasmerengebied ook wel 
aangeduid als "het bos achter Philips'~ 
De Laapersheide is de heide achter ''het Ven achter het [voormalige] Sportpark': ingeklemd tussen 
de A27 en de spoorbaan. - Redactie Koerier. 



-8-

MEEDENKEN 
In de vorige Koerier toonde voorzitter Meijndert Ruitenberg zich bezorgd over de hoeveelheid 
effluent (gezuiverd afvalwater) die vanuit de nieuw te bouwen RWZI naar Anna's Hoeve zou 
worden gevoerd: zou er altijd genoeg water in Anna's Hoeve zijn? En zou door de grote 
voedselrijkdom dat water 's zomers niet veranderen in een "groene soep", een algenbrij? Gelukkig is 
deze bezorgdheid nu op beide punten weggenomen door het DWR-ontwerp voor het nieuwe 
watersysteem (zie het voorgaande artikel in deze Koerier). 

Vanuit een lekenstandpunt liet de voorzitter zijn gedachten gaan over allerlei mogelijke manieren 
om het water in de vijvers van Änna's Hoeve mooi helder te houden, waarbij ook de vraag of er 
soms waterdieren zijn die algen eten aan de orde kwam. Prompt ontving hij daarop een brief met 
bi jlagen van Freek Stegehuis, verenigingslid en één van de auteurs van Anna's Hoeve - klein gebied, 
groot verhaal. Freek zette daarin uiteen dat er in de jaren vijftig buitengewoon veel watervlooien in 
de vijvers van Anna's Hoeve voorkwamen. waardoor het water algenvrij bleef. De explosieve wa
tervlooiengroei was volgens hem ontstaan doordat er in het destijds sterk vervuilde water geen vis
sen meer konden leven. Uiteindelijk legden ook de watervlooien het loodje, volgens Freek door de 
watervervuiling, maar de verstoring van het biologische evenwicht speelde natuurlijk ook een rol. 

Eén van de bijlagen bij Freeks brief was een krantenartikel uit 1989. Hierin werd beschreven dat de 
Provinciale Waterstaat van Utrecht probeerde het water van de Stille Plas in Loosdrecht algenvrij 

/t~-:',>. te krijgen door het natuurlijk evenwicht te herstellen . Er waren te veel plantenetende 
~/s;0~:/\ vissen (witvis). Het overschot werd weggevangen en er werden roofvissen uitgezet om 

.~->rtlk~~l11 de wi~visstand v~ortaan binnen d~ perken te houden: Hierdoor konden de waterpla~
'\ i\: !~i:~/ ten, die overtollige meststoffen UIt het water halen, ZICh beter handhaven en versprel~ 
\;/ den. Zo bleef er minder voedsel over voor algen. Daarnaast werden er watervlooien 

wJtervlo uitgezet. die de overblijvende algen te lijf gingen. Een volwaardig ecosysteem zou het 
(vergroot) gevolg moeten zijn , maar of dat inderdaad zo was hebben we niet kunnen achterhalen. 

Het is geweldig dat er door verenigingsleden zo wordt meegedacht over oplossingen voor 
mogelijke problemen, maar in dit geval gaat de vlieger van Freek niet op. Navraag bij DWR leverde 
namelijk op dat het effluent waarmee de vijvers van Arma's Hoeve gevuld zullen worden te schoon 
is voor watervlooien! Misschien mag er dan ook van uitgegaan worden dat het water te schoon zal 
zi jn voor algenwoekering. 

N IEUWSBRIEVEN OVER PLAN ANNA'S HOEVE 
Begin september hebben alle leden een brief toegestuurd gekregen onder de naam "Anna's Hoeve Mini
Koerier". Deze brief, verzonden vanuit het secretariaat, was vooral gewijd aan het programma voor de 
feestelijkheden bij ons jubileum. en aan de verschijning van ons nieuwe boek. Maar ook werd aan de leden 
gevraagd om hun naam en adres per adreslabel beschikbaar te mogen stellen aan de gemeente Hilversum, 
voor toekomstige toezending per post van nieuwe gemeentelijke Nieuwsbrieven die niet samen met de 
Anna's Hoeve Koerier kunnen worden bezorgd of toegestuurd. Het gaat hier om onze leden die buiten het 
gebied wonen waar de gemeente Hilversum zulke Nieuwsbrieven huis-aan-huis laat bezorgen. 

T ot ons genoegen heeft niemand van onze leden bezwaar gemaakt tegen dit voorstel van het bestuur. Op 
het moment waarop deze Koerier wordt samengesteld is nog niet bekend wanneer de 
6e gemeentelijke Nieuwsbrief over Plan Anna's Hoeve zal verschijnen. Maar het is zeer 
goed denkbaar dat deze te laat verspreid zal worden om samen met deze Koerier te 
worden bezorgd, en te vroeg om hem te laten liggen tot de volgende Koerier verschijnt 
(begin februari). In dat geval hopen wij dus gebruik te kunnen maken van het zeergewaar
deerde aanbod van de gemeente Hilversum om de postverzending van de Nieuwsbrief 
aan onze leden voor hun rekening te nemen, met gebruikmaking van onze adreslabels. 
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Deze ansichtkaart uit 1960 toont de grole speeltuin achter het bosrestaurant bij Anna's Hoeve , Foto: Collectie Rob Marx 

'Ballen maken van watervlooien' 
Vereniging tot Behoud Anna)s Hoeve bestaat twintig jaar 

door Hans Hoogenboom 

HILVERSUM - "Hij hct Wille 
Strandje hcb j,' ook hel KOlll

l11elje, een pocl die cr al lijd ,11 is 
geweest. Ik weel nul' dal je in 
Ill'l Konllllctjc heel vcr! w<lleT 
vlooien kon vindcn. Als kind 
vingen we zuveel w;llcrv!ooiell 
dal je t'J" ballen Van kon Illakcn. 
Die droogden VVl' dall Olll I.C te 
vPrkOpell als visvoeL " 
JCllgdhcril1l11'ringrn zoals dc,l' 
v"n Kees de wom (7'1) hebhen 
ecn plek gckreg(,11 in 11l't b,)('k
\wlk '!\llila's I IllCVC - kleill ge
lJil'd, grool ve rhaal ' . ik fJiJver
S'ItJIIIH,r, dil' ill I!n" p"l aall de 
ooslran,l van hel dorp kwam tl! 
WOllell, illW,lIeert hoe IllCI\S('11 
vC' ls lillgerd kllnnen raken a ~ l !l 
een stukje Il~tllllr : "i\llIla's 
Iloc\'e loopt als l'Cil rude draad 
door mijn I,'vell. Ik !Jel! ,'r g""
lk lrerin lwJ"Illgell "an cn ik kOll1 
l'f llOg beel t'rg vaak." 
I.k Wolff is :rls een V,lll dCg"lll')l 
dil' ,.ij ll hl'rinllcrillgell aan het 
ll,llllurgcbied vertel d " iI:111 
lYleijnJert Huitcilberg, de voor
zitter V:ilI de Veren iging lolllc
houd vall Amla's Ilocv,'. Ill'l 
hopk , waflrjll is gcschn'vcll en 
wflilra'll1 is gC~Ch:l,rI"d dOOI il1 
totaal dl' ll1ens,'n, markeert hel 

twintigjarig bestaan Vil 11 <..lP ver~ 
cnigillg. In p:lviljol'il Dl' Nieu
WI' J\l1na's Hoeve (Voorllccn 
Castcllulll Novulll) kreeg gistl'r
middag burgemcester Fm'il 
U,lkker hel ,'cr,t" (')"'-'l11pl,wl" 
Ilil ge reikl. 
I kt juhilelll1ll,'e'it grijpt Illor
gen WII"lf U.OO uur 0111 I.ich 
hel'll in d,' Inf"oschllur \',ll l Iwt 
(;ooÎ~<: h N:ltllllITC'sl'rVi-l,lt ;ld11 

dl' Na:lI"(lerw"g, bij het ecoduct 
in ai.1l1bol!\V. 

Wandeling 
1 lel is CI.'II l}looi slukje werk g"
worden . Tussen het VOOf- en 
lidwoord walldclel1 de auteurs 
met de lezer u itgebreid door 
Ill'l ve rll'den. I let histurische 
H'rllaal beginl hij de ijstijden en 
hoc dil' bel gl'hicd l'n dlls ook 
,'\IlI1i.! ' S Ililev~ vonngavcn. Ul' 

eersle bewollers dokl~11 ZO'Il 

achtduizend j;ldl geledel1 op. 
Vanaf }'t 2 /} stond l1('t dorp lJil 
VC"UJll op ei gen hl'tlell. 1 roc
w('i dl' (C',al1d)grond arlll was 
wislell d,' dorpelinge,n iet s van 
dl' Ililgl,qrl'ktc heideveldell te 
nl'lk' ~11. liet verhaal g,lal ook 
OVl'r dl' eerste viel" particuliere 
IJl',.iltl'rS va ll Ill'[ gdlicd f\nll<l'S 
f locVl': il I IlUO ver\Vierf d,' ver
losklllldigl' proL dl'. Gcr<lrd 

Vrolik, ('igenet;lr van de trotse 
huil"llplaats Drakellbmg, hel 
als l'l'rst,., in er["pacht. Diells 
I'Hoede vro uw Anna E1isabeth 
van SlVilldcll was dl' ll'l<Il11gccf
stn V,lIl hel huisje, dal in 111114 
l'ven IPIl 7u idcn vall het J ,lar
d"1 Wasllll'cr werd gcbollwcl. 
l,tl sta, lt het bock vol intcrcs 
S'ln tl' wee tjes, Bijvoorbeeld dat 
cr nog Ill'l'i wa l libcilcllsourtl'1l 
thuis Z.ijll, waalUmle r dl' lli)lli
p'lI1tsnjufr"r En valt I" lezen 
hoc vallaf dl' jaren dertig '!\ll 
Ila', Ilo'-'v,,' SylWlli"1ll we rd 
m ei luierCIl en spelen ill de n:l-
t uur, bij het genot van eel1 kop
jl' thee ill de uitspanning daar, 
ol jlli<;t mei beweging ah W'lJl
del"i! en - 1,ller --l11et sport. VI'
Il'Il lll'blJell 's zO l1lprs een frisse 
duik in ('cu V,11l de v ijvers geuo
l11\'n, elJ 's winters gescha,ltst of 
Jl1ct de slee \',Hl dl' berg g"
rol'lsjt. 
'1'i"lll,dkn oude rOlo's CIl kaart
je, vaJl hel gebied v('duchligell 
het gdwcl. De kroondalil LJlij 
V('II uilera ,lrd uiel ollvcnneld. 
Als openbaar wanddgp!Jied 
sldde de gemeen i" Hilversum 
All na'" Hoeve in 1934 open, 
t\Vl't.' jailr na de oprichting V;'l11 

de s lichting Gooisch Naluurre
servaat. Dl' I,orgcn ov,~r een 

dreigende leloorgang Villl het 
gebied leidde in 1 'JB4 tot dc op
richling van dn 'Ven'niging tot 
lkhund van'. 

Toekomst 
Tocn ging Iwt om de loekolllsl, 
en dat g,rat hetllog steeds. Er 
k01l11 over Iwee j,1M el'n nieuwe 
installatie v(Jor !Jet zuiven'l1 van 
rioolwaler. Dl' (vvatcrJbodell1-
vervuiling, errenis van c,'uw,'11 
V,lI l verwaarlozing, moel gron
dig worden aangepakt. De ja rcn 
cilla stilan in hel teken V,1Il dl~ 
herinrichting. 
F.r is aan dc oostrand ,',111 I-l il
verSlllll een hcel nieuwc woon
w ijk gepland. J Jel z ijn st uk voor 
stuk grol" opera lj cs die veel be 
hoedzaamhe id bij de uitvoering 
vl'rlctngcn. 
Ue druk op dil stukje naluur, 
deel van dl ~ schakel I ussen de 
Utrechlse I-leuvelrug el1 het 
(;()oi, I,a l loencmcn . !\1,wr Ik 
vereniging slaat pal, valt tlissen 
dl' regcl.s door te le7.e l1. 

; \/II/(/'s 110('/1(' - Icleil/ gcllied, 
glOoI wrl/i/i/.I. (Jilj!,II/.!(' \/(,/"(,I/.i 

gi l/g 101 Uel!ouc! /l1l1//\I///u's 
!-1()cve. Uil,l;el/erij Verlorel/, ISIJN 
90-(j550·79/J-1 . Willke/IJ/"iis€ 
7,95. GIJk llii vvv fll'rlcriig!Ji/l/r. 
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VRIENDENPRIJS 

Het boek Anna's Hoeve - klein gebied, groot verhaaJis voor € 7,95 
verkrijgbaar bij de volgende boekhandels/instellingen: 

Toko Roko, Hilversum 
Voorhoeve Dietrich Roozenbeek, Hilversum 
Boekhandel Vuyk, Hilversum 
Antiquariaat Frans Melk. Hilversum 
AKO Station. Hilversum 
AKO Seinhorst , Hilversum 
Tabak en Zo, Hilversum 
Boekhandel Buijs. Hilversum 

Plantage Boekhandel, Hilversum 
WV. Hilversum 
Larense Boekhandel, Laren 
Flevo Boekhandel, Huizen 
Boekhandel Comenius. Naarden 
Boekhandel Los, Bussum 
Boekhandel Den Boer, Baarn 

Leden van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve kunnen het boek voor € 2,00 kopen op het 
redactieadres van de Koerier: 

Helga Toes 
Weberstraat I 
1223 JS Hilversum 
0356855951 

Het boek kan op dit adres ook telefonisch besteld worden . 

Niet-leden die het boek voor € 2,00 willen hebben zullen eerst lid moeten 
worden. De minimale jaarcontributie is € ! ,83 (een halve eurocent per dag). 
Hiervoor kan men ook ter-echt op het genoemde adres. 

Tenslotte nogmaals een eervolle vel-melding voor de instellingen die een 
gift hebben gedaan waardoor- deze vriendenprijzen mogelijk bleken: 

Legal & General 
Hydron Midden-Nederland 
DWR (van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) 
Paviljoen De Nieuwe Anna's Hoeve 
Goois Natuurreservaat 

* 
FILM 1120 JAAR ALERT EN ACTIEF' 

Behalve ons nieuwe boek. kunnen onze leden ook de nieuwe videofilm over 
Anna's Hoeve en onze vereniging bestellen bij Helga T oes (zie het artikel 
hierboven). De prijs IS € 8,00, en daarbij moet worden aangegeven of men de film 
op VHS-video of op DVD wil hebben. Aangezien bestelde kopieën nog moeten 
worden aangemaakt is er na bestelling sprake van enige wachttijd. 

* 
VRIJETIJDSMARKT SUCCESVOL 

De jaarlijkse Cursus- en Vrijetijdsmarkt op de Groest. dit ja.."lr gehouden op 
zaterdag I1 september. is voor onze vereniging zeer succesvol verlopen . 
Het weer was beter. en we konden op de Groest op een gunstiger plaats 
staan. dan we tevoren hadden verwacht. We hebben niet minder dan 23 
nieuwe leden kunnen inschrijven. Ook konden we al een aantal bestellingen 
noteren voor ons boek dat pas zes dagen later În de verkoop zou gaan. 
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET ..... 
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

Restaurant is Paviljoen geworden 
(woensdag 7 juli 2004) 

Aan de buitenkant van restaurant Anna's Hoeve is het nog niet te zien, want de vlaggen en 
uithangborden zijn nog niet veranderd, maar Restaurant Anna's Hoeve heet sinds kort Paviljoen 
Anna's Hoeve. Dat is door de eigenaar bevestigd. 

Er is een nieuw logo ontworpen met de echte, volledige naam: Paviljoen De Nieuwe Anna's 
Hoeve. De verkorte naam Paviljoen Anna's Hoeve maakt ongetwijfeld meer kans om in te 
burgeren. 

Het Paviljoen is alleen nog op afspraak geopend , voor groepen en 
partijen. De combinatie partyrestaurant en à la carte restaurant 
bleek niet optimaal te functioneren. 

De eigenaar zit overigens nog steeds vol plannen. Zo zou hij graag 
weer iets nuttigs gaan doen met het stuk grond dat vroeger diende voor de aanleg van roeiboten. 
Deze grond, gelegen tussen de Weg over Anna's Hoeve en de ingang naar de vissteiger, is niet 
van het GNR maar behoort bij het restaurant. 

(Inmiddels zijn de vlaggen met de oude naam verdwenen. en staat er een mooi bord langs de weg met de 
naam "Paviljoen De Nieuwe Anna's Hoeve': .. Redactie Koerier) 

Ecologische verbinding via Anna's Hoeve wordt versterkt 
(vrijdag 9 juli 2004) 

Aan de overkant van de spoorlijn en de A27, tegenover huisjesterrein De Molshoop, ligt midden in 
het bos een woonhuis, behorende bij de Monnikenberg. (Dit is de zuidelijkste woning in de ge
meente Laren, bereikbaar vanaf de Hilversumse Soestdijkerstraatweg.) Het GNR gaat deze wo
ning aankopen van de zusters van klooster De Stad Gods in de Monnikenberg. Zodra de woning 
in in de toekomst leeg komt zal deze worden afgebroken, en kan de asfaltweg er naar toe (langs 
het spoor, onder de A27 door) verdwijnen. Daarmee wordt de ecologische verbinding tussen het 
Gooi en Utrecht via Anna's Hoeve verder versterkt. Grote dieren kunnen de spoorlijn namelijk wel 
oversteken . Voor kleine dieren zal er in de toekomst een faunatunneltje onder de spoorbaan 
komen. » 
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In de Anna's Hoeve Koerier van juii 2004 staat per abuis dat hier al buizen onder de spoorlijn zijn 
aangelegd, Dat is onjuist. Wel zijn er doelbewust gaten gemaakt in de hekken langs het spoor, 
aan de kant van de Monnikenberg, In de toekomst kunnen hopelijk veel van deze hekken 
helemaal verdwijnen, 

In het Juli-augustusnummer van het spoorblad Rails kunnen treinreizigers een informatief artikel 
lezen over faunapassages langs en onder spoorlijnen in Nederland, De al bestaande buizen 
(dassentunnels) onder de spoorlijn naar Utrecht worden volgens dit artikel door de dieren dikwijls 
gebruikt. 

,Foutjes in boek Anna's Hoeve 
(dinsdag 21 september 2004) 

* 

De tekst in het nieuwe boek "Anna' s Hoeve - klein gebied, groot verhaal" 
is goed gecontroleerd, Toch zijn er drie kleine foutjes in aangetroffen, 

In de plattegrond voorin het boek, op de tweede bladzijde, staat bij 13 
"Oude Poel" in plaats van "Nieuwe Poel", 

In het onderschrift van afbeelding 3.3 op bladzijde 28 staat "Bloeiende 
dopheide" in plaats van "Bloeiende struikheide", 

In de tweede alinea op blz, 48 staat "laatste ijstijd" inplaats van "voorlaatste 
ijstijd", 

Deze foutjes zijn heel goed met een pencorrectie te verbeteren , De nog niet verkochte boekjes 
worden voorzien van een erratavelletje, 

* 
Weg over Anna's Hoeve heeft eindelijk straatnaambordjes! 
(woensdag 22 september 2004) 

De gemeente Hilversum heeft de Weg over Anna's Hoeve eindelijk voorzien van 
straatnaambordjes, Twee stuks, Het eerste is geplaatst aan het begin van de weg, bij de kruising 
met de Liebergerweg, waar de Minckelersstraat overgaat in de Weg over Anna's Hoeve, De 
tweede zit tegenover de Berg, vlak voor de (onzichtbare) grens met de gemeente Laren, Op het 
Larense deel van de Weg over Anna's Hoeve zijn nog geen bordjes. 

Grappig is ook dat Paviljoen De Nieuwe Anna's Hoeve afscheid heeft genomen van de oude 
adressen Liebergerweg 301 en Minckelersstraat 301, en zich nu afficheert met het adres Weg 
over Anna's Hoeve 1, Dat is precies zoals in juni is voorgesteld op deze website, en in juli in onze 
Anna's Hoeve Koerier. 

De jaarlijkse Werkdag in het Landschap, georganiseerd door Landschap Noord-Holland (LNH), 
heeft dit jaar voor het eerst plaatsgevonden in het Gooi. Op zaterdag 25 september 2004 
verzamelden zich in de uiterste zuidoosthoek van de provincie zo'n 100 vrijwilligers , van wie niet 
meer dan ca, 30 uit het Gooi zelf afkomstig waren, Zelfs Den Helder was vertegenwoordigd I 

Mede-organisatoren waren ditmaal de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve en de Werkgroep 
Landschapsbeheer Nardinclant. In het ontmoetingspunt Paviljoen De Nieuwe Anna's Hoeve 
konden zij zichzelf presenteren en ook iets vertellen over het werkgebied van deze dag, het 
natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve, gelegen in de gemeenten Hilversum en Laren. 

» 
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Na een presentatie van Jelle Harder van LNH over de aanleg en het onderhoud van poelen 
rondom Hilversum voor amfibieën en reptielen, werden de aanwezigen , verdeeld over vier 
groepen, rondgeleid door het ca. 50 ha grote gebied Anna's Hoeve waarin zich ook een van die 
poelen bevindt. 

Tijdens de daaropvolgende lunch konden nog twee Gooise groepen zich presenteren: de 
Hilversumse Raabosvrijwilligers en de Roofvogelwerkgroep 't Gooi en Utrecht. Ook werd aandacht 
besteed aan de 1 OOe bij LNH aangesloten vrijwilligersgroep, en aan de twee groepen die dit jaar 
jubileren. een groep die tien jaar bestaat en die een kruiwagen ten geschenke kreeg, en onze 
eigen twintigjarige Vereniging tot Behoud van Arma's Hoeve die werd verblijd met drie nestkasten, 
met het aanbod voor hulp van de Roofvogelwerkgroep bij de plaatsing en de jaarlijkse inspectie. 

Bosuil 

Er bleef toen nog krap twee uur tijd over voor het echte werk: een heideveld 
ontdoen van bomen en struiken, stukjes kaal zand tevoorschijn halen waar 
heidezaad kan gaan ontkiemen, en In een stuk van een aangrenzend 
bosperceel de voortwoekerende Amerikaanse vogelkers een kopje kleiner 
maken. Daarnaast ging een groepje elders in het Gooi, op de Limitische 
heide , controleren of er door de zand hagedissen al gebruik was gemaakt 
van eerder dit jaar aangelegde ei-afzetplaatsen Dit bleek inderdaad het 
geval te zijn l 

Toen tegen vieren de eerste regendruppels gingen vallen, was iedereen 
alweer op weg naar het Paviljoen voor de afsluiting van een in alle opzichten 
zeer geslaagde dag . 

De cadeaugekregen nestkastelI zijn bestemd voor bosuil, boomklever en specht, Ze zul/en in 
Anna's Hoeve worden opgehangen, Redactie Koerier. 

Mijlpaal voor website Anna's Hoeve 
(dinsdag 19 oktober 2004) 

* 

Op woensdagavond 13 oktober 2004 registreerde 
de teller op de website van de Vereniging tot Be
houd van Anna's Hoeve de 1 OOOOe bezoeker De 
teller was op 15 oktober 2001 op de site geplaatst. 
10.000 bezoeken in 3 jaar (min twee dagen) levert een etmaalgemiddelde op van 91 . 

Het aan de 10 OOOe bezoeker beloofde exemplaar van het nieuwe boek over Anna's Hoeve gaat 
naar een oud-Hilversumse in Lelystad die regelmatig een kijkje komt nemen op onze site. Zij was 
zo attent om gehoor te geven aan de oproep die al een tijdje op de site stond , en die bestemd was 
voor de 1 O.OOOe bezoeker 

De allereerste site van de vereniging ging op 3 juli 1999 " In de lucht" Dat is ruim 27 maanden 
voordat de huidige teller geplaatst werd . Tijdens een deel van die beginperiode heeft er ook een 
teller op de toenmalige site gestaan . Over een periode van ruim 13 maanden zijn toen ruim 1300 
bezoekjes geteld, dat was gemiddeld 3,2 per dag. Een stuk minder dus dan tegenwoordig. 

Het aantal bezoekers van de site vaneert met de hoeveelheid nieuws die er te melden is. Een 
absolute topper was februari 2001 , de maand voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
De toekomst van natuurgebied Anna's Hoeve was toen een deel geworden van het politieke 
strijdgewoel in Hiiversum In die recordmaand werden ca 700 bezoeken aan de site geteld. 

Onze Vereniging draait volledig op vrijwilligers; onze webSite dus ook Een dankwoord aan onze 
webmaster, een van onze leden, is hier op zijn plaats' 

D 
( :-c-::.-:-= \ 

Ons Internet-adres blijft bereikbaar via: go.to/annashoeve 
maar is ook bereikbaar via: www.annas-hoeve.tk 



- 14-

WATERSTAND VAN DE BERGVIJVER 
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Ook in de afgelopen vier maanden zijn de lage vijvers van Anna's Hoeve tweemaal bijgevuld door 
water in te laten vanuit het grote laarder Wasmeer. In de grafiek is dat duidelijk te zien . De eerste 
keer was na de hittegolf in de eerste week van augustus. Dat er in de rest van augustus meer regen 
viel dan menig vakantieganger lief was, is ook goed uit de grafiek af te lezen! De tweede keer dat 
er Wasmeerwater werd ingelaten was half oktober na een nieuwe periode van droogte. 

In de Speelweidevijver heeft het water de laatste maanden weer meermalen zeer laag gestaan. 
Zeer binnenkort wordt de Speelweidevijver helemaal drooggelegd ten behoeve van de 
waterbodemsanering die, naar wij hopen, volgend voorjaar' eindelijk gaat beginnen .. 

AVOND HISTORISCHE KRING ALBERTUS PERK OVER ANNA'S HOEVE: 

DINSDAG 23 NOVEMBER IN DE MORGENSTER 
Op dinsdag 23 november organiseert de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk een avond 
over Anna's Hoeve. Drie auteurs van het nieuwe boek over Anna's Hoeve, uitgegeven door de 
Vereniging tot Behoud van Arma's Hoeve, zullen op deze avond iets vertellen over hun onderwerp 
(hun specialiteit). 

Omdat de gebruikelijke locatie ditmaal niet voor Albertus Perk beschikbaar is. vindt deze avond 
plaats in de grote zaal van de Morgenster, Seinstraat 2. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is 
reeds om 19.30 uur open . De toegang is gratis. Sprekers deze avond zijn : Kees v~n Aggelen. die zal 
spreken over de geschiedenis van Anna's Hoeve. Ook zal hij kort wat vertellen over· het markante 
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/ 1 T -! -- kerkgebouw De Morgenster. Piet-Iean Boegem is milieutechnisch 

i T;1'In-~.nll-r( " medewerker van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente 
'[ Hilversum. Hij heeft zich gericht op het water en de waterhuis-

,~, J' _ I houding. De derde spreker is Sander Koopman. Hij heeft een 

,I~' '''l - - :;:;1 studie gemaakt van recreatieve waarden van natuurgebieden. Als 
.1l~ ~ - -- - - '-- -
- ' .- - - - - r I natuurgids bij de IVN heeft hij verschillende excursies geleid op 

r--_ ' 
'I ____ ~-__ - - -----::::..1 Anna's Hoeve. 
H~t -n~tuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve is regelmatig in het nieuws. Een grootschalige 
sanering en de bouw van een nieuwe wijk in Oost-Hilversum staan voor de deur. Met deze avond 

probeert Albertus Perk in te haken op de actualiteit. 

(Deze informatie is overgenomen uit Eigen Perk, het ledenblad 
van de Historische Kring. De avonden zijn ook voor niet-leden 
van Albe/Lus Perk vrij toegankelijk.) 

Hilversumse Historische Kring 

Albertus Perk 

ANNA'S HOEVE EN DE GEMEENTE LAREN 

Wie vanaf Groot Kievitsdal in noordelijke richting gaat, fietst (of loopt) langs 
een droge greppel, aan de linkerzijde van het fietspad. Dat is de Gooier(s)-
gracht of Hollandse sloot, de grens tussen de provincies Noord-Holland en 

Utrecht. Rechts is gemeente Baarn, links is gemeente Hilversum. Direct voorbij een zijpad naar het 
onderkomen van de Politiehonden Dressuurvereniging "Ons Genoegen" staat in de greppel een 
oude stenen grenspaal. een zogenaamde Leeuwenpaal, met het nummer 9. Deze grenspaal 
markeert een driegemeentenpunt. Voorbij de grenspaal begint aan de linkerkant de gemeente 
Laren; de paal markeert Larens uiterste zuidpunt. De grens tussen Hilversum en Laren loopt 
hiervandaan in een kaarsrechte lijn richting Larenseweg/Hilversumseweg. Hij doorkruist daarbij 
eerst het politiehonden bos, dan het landgoed Monnikenberg, de spoorlijn, de A27 en Anna's Hoeve 
(o.a. het Geitenweitje, de oostpunt van de Bergvijver en de Berg) . Dan doorkruist hij het grote 
Laarder Wasmeer , loopt vervolgens achter de sportvelden langs, dan door een droog stuk van het 
Laarder Wasmerengebied. en tenslotte vlak achter het Kamrad langs over de Zuiderheide. 

Wandelend door Anna's Hoeve loopt u dus ongemerkt Hilversum uit en Laren in, of omgekeerd. 
Voor de natuur hebben bestuurlijke gr~nzen geen betekenis. Weinig bezoekers van Anna's Hoeve 
weten dat bijna de helft van Anna's Hoeve in Laren ligt. Gelukkig zijn er ook mensen die het wel 
weten . Zo waren we erg blij met de aanwezigheid van de Larense wethouder mevr. Klingenberg. 
en afgevaardigden van de Larense historische vereniging, bij de presentatie van ons boek op \7 
september. 

Of alle ambtelijke diensten in Hilversum en Laren het ook weten, valt te betwijfelen. Zo hebben 
Hilversumse ambtenaren in de afgelopen jaren tweemaal een verkeersbesluit voorbereid voor de 
gehele Weg over Anna's Hoeve tot aan de provinciegrens, zonder erbij stil te staan dat op meer dan 
de helft van die weg de gemeente Laren het bevoegd gezag is! (Overigens zijn deze verkeers~ 
besluiten rechtsgeldig genomen; uiteindelijk werd Laren er namelijk wel bij ingeschakeld.) 

En Laren? Daar hebben ze nu ook een Structuurvisie 2015. Die is te vinden op Internet. Wat staat 
er in over de Larense natuurgebieden? Dit: 

f/ . •• Verder is opval/end hoe de gemeente is verweven met de natuurlijke omgeving. Laren is 
omringd door natuurgebied, voor een groot deel bestaande uit heide en een deel uit bossen. Aan 
de zuid- en westkant is de Zuider- en Westerheide gelegen en aan de noordkant de B/aricummer 
Heide (gemeente Blaricum). 11 > > 
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De Laarder (!) Wasmeren, Anna's Hoeve en de Monnikenberg, alle drie gesitueerd ten zuiden van 
de Zuiderheide en respectievelijk grotendeels, voor de helft en voor een klein deel gelegen in de 
gemeente Laren, worden nergens bij name genoemd. In de Structuurvisie staat een paginagrote 
"Structuurschets" van de hele gemeente .. " behalve de zuidpunt! Die plattegrond staat 
hiernaast, door ons aan de onderkant aangevuld met de ontbrekende punt, zoals die te vinden is op 
de topografische kaart. Aan de rechterkant van de kaart ziet u een niet bestaande verkeersweg 
getekend, die vlak langs de oostgrens van de gemeente Laren ZOl! lopen. Ter plaatse van deze lijn 
ligt de reeds genoemde Gooier(s)gracht, een zandpad, ongeschikt als verkeersweg, en in 
werkelijkheid ook niet zo kaarsrecht en ononderbroken als de tekening suggereert ' 

~e willen Laren echter niet alleen plagen, maar ook een pluim op de hoed steken Voordat 
Hilversum een paar jaar geleden zijn Structuurvisie 2015 vaststelde, is er een tijdlang serieus 
gestudeerd op en gediscussieerd over het gebruiken van grote stukken Hilversumse natuur voor 
verdere verstedelijking. Laren heeft gelukkig niet van die grootsteedse neigingen. Met instemming 
lezen we in de Larense structuurvisie, onder de kop IJKernkwaliteiten gemeente Laren": 

IJ. . . AI deze natuurgebieden zijn in handen van de stichting Gooisch Natuurreservaat en zijn 
grotendeels beschermd natuurgebied Dit maakt Laren en haar omgeving uiterst geschikt voor 
recreatieve doeleinden als fietsen en wandelen. I! 

En verderop: 

'Ten aanzÎen van de huidige natuurgebieden en het recreatieve gebruik daarvan zullen van 
gemeentewege geen extra recreatieve voorzieningen in deze gebieden worden getroffen. Afgezien 
van het feit dat het beheer van deze gebieden in goede handen is van het GNR is bestendiging van 
de huidige situatie noodzakelijk. Dat wil dus zeggen dat de druk op de omringende natuurgebieden 
niet verder moet worden versterkt door het aanbrengen van meer recreatieve voorzieningen dan 
de bestaande zoals fietspaden, voetpaden, verlichting, rustp/ekken en picknick plaatsen. 11 

Hieruit mogen we met een gerust hart afleiden dat Anna's Hoeve van de gemeente Laren niets te 
vrezen heeft. Dan doet het er verder weinig toe, dat veel Laarders en Larinezen (import-Laarders) 
waarschijnlijk niet weten dat een groot deel van Anna's Hoeve Larens grondgebied is. 

Toch eindigen we met een serieuze kritische noot. Op de Structuurschets staan 
twee ecologische verbindingszones ingetekend, over de Al bij Kamp Crailo en 
over de Hilversumseweg. Maar aan het verbeteren van deze ecologische verbin
dingen wordt in de Structuurvisie geen letter gewijd. Ook dat wordt kennelijk in 
handen gelegd van het Goois Natuurreservaat. En de eveneens belangrijke 
Groene Schakel, de ecologische verbinding van de Gooise natuur met de rest van 
de Utrechtse Heuvelrug, wordt zelfs niet op de kaart aangeduid. Want die Groene 
Schakel zit in Larens zuidpunt, die op de Structuurschets ontbreekt! 

GAAT U VERHUIZEN? 

Vergeet dan vooral niet uw nieuwe adres aan ons door te geven. 
Onze gegevens vindt u op de bon achterin dit blad (omslagpagina). 
U kunt die bon gebruiken, of ons bellen, schrijven of mailen. Als uw 

=:~e!~===~= Koerier bij u wordt bezorgd door een vrijwilliger, kan het blad na 
uw verhuizing niet via de post worden doorgestuurd naar uw nieuwe 
adres. Zonder uw adreswijziging kunnen wij u niet meer vinden! 
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ANNA'S HO EVE WOORDZOEKER: PAMPUS 

Een uitstapje naar Fort Pampus is de moeite waard. zo heeft menig medewerker van de 
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve bemerkt. Vanuit de Vereniging waren zij dit jaar in 
de gelegenheid deze historische attractie te bezoeken. In het verlengde hiervan staat Pampus 
dit keer centraal in onze puzzel. Na het wegstrepen van de gevraagde woorden vormen de 
overgebleven letters de oplossing. Veel succes. 

rH- 'T- '~S~~IJ --L-"-D~E~O~ GF - -c~R~~~E-- [)---LE~~ R~~-E--W~~~G,-c--L--O~"--R~~-l-l 

,I M U R T NEe S REK E 0 Z E B G NEL A U S I1 
I, 

ID N ALL 0 HOR 0 0 NEl C N I V 0 R P T M ~ 
I G E ARE T H C A W T R 0 FAT E K G EEG ol , Ii 

IN G NAG S T U Hes E G G S N A A E L L E N~ 
I A G L A A Z NEK E I Z S E S R L R L U E R ui 
I! [I ~G E ~ MEE R N T U G V MOS S lEG E S MI 

l p L G R NOU E A N E 0 P T N G TAM V E~ 
11 1 

~ R S S ESP 0 R D ROE 0 E G R A E L A A Nj 
IA U TOP I U E D 0 Z N W V A L V K S K N TI 

IjC PEE U A RNA E E E E A A U E 0 M P S R E I 

f s M I M T Z T L N L R N V D W A C 0 0 P 0 NI 
i E 
I 

A G S E B E VEE A EU NES C 0 T E Z Si 
I N U N DAT lEE T~ II R PEE R L N U 

IT R REI 0 L T 0 

l N 0 V M P P C 0 T 
l OOT S L EOE D 

Ic V LAR R N T 
i E A A 0 L DOF F 
~ G T R 0 A K E R T 

!s P G MAN S C H 
\s TEE N KOL E 
L~, .~~~~._~~"~~ __ " .. =,.~~=._.~~ _" _"~=,~, 

AANLEGSTEIGER 
BEZOEKERSCENTRUM 
CONTRESCARPGANG 
DIEMERZEEDIJK 
EERSTE WERELDOORLOG 
FORTWACHTER 
GESCHUTSGANG 
INUNDATIE 
KARDOEZENVULPLAATS 
KRUITOPSLAG 
KRUPP 
LEVENSM I DDELENOPSLAG 
MACHINISTENVERTREK 

L M P 

S E I 

I W A 

I E M 

11 

D S BUS S U H N A~ 
11 

PEN KAM ERe B TI 

E R ZEE D ~ K S U ui 
G R A A F KAM E R 5 1 E L E 

11 

eER S KEU KEN G RI 

R E V NET 5 N H C A MI 
A P PEN VER B L ~ F L I ! 

N B ERG P L A A T 5 N I Eii 
_== .....,;.,.....-=.~_ -=.,.,."'.-==-==-_'-""=.= .. =:...."'==-=-., .. ""-=-" '-"'-:..',.= . _ ==.o;.:>,. ==o.==--~=_.=o-_=-_ ,--",:,,-~~",-~.J; 

MANSCHAPPENVERBLIJF 
MILITAIRE VESTING 
MONUMENTENSTATUS 
MUIDEN 
OFFICI ERSKEUKEN 
ONDIEPE V,AARGEUL 
PROJECTIELENOPSLAG 
PROVINCIE NOORD HOLLAND 
REST AURATI E 
RUTGERS VAN ROZENBURG 
SCHEEPSKAMEEL 
SMEDERIJ 
STEENKOLENBERGPLAATS 
STELLING VAN AMSTERDAM 

STOOMKETEL 
SUBSIDIE 
TALUD 
TELEGRAAFKAMER 
UNESCO 
VERBINDINGSGANG 
VOC (2 x doorstrepen) 
VOOR PAMPUS LIGGEN 
WAPENKAMER 
WERELDERFGOEDLIJST 
IJMEER 
ZIEKENZAAL 
ZUIDERZEE 
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: 
Dagelijks beheer: 

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer 
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid 

Internet: http://www.gnr.nl en http://www.natuurbrug.nl 
Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat). Bij ernstige misstanden geconstateerd 
op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen. Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 
uur) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. 

GAD Toezicht en Handhaving: tel. 035 6991888 
(v/h Reinigingspolitie; ma t/m vr. 8.00-8.30 en 13.00-13.30 U., ma tlm do 16.00-16.30 u.) 

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland: 08006586734 (gratis) 

Plattegrond van Anna's Hoeve 

I . Speelweide 
2. Speelweidevijver 
3. Witte Strandje. Rechts 

daarboven: de Oude Poel 
4. Restaurant Castellum Novum 
5. Woningen Anna's Hoeve 
6. De Berg 
7. Bergvijver 
8. Heitje 
9. Geitenweitje ~ YOetp~den 

10. Bospoel = v.rh&rd. wegen. 

x Nieuwe poel 

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

Secretariaat: G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168 
e-mail gerardpeet@hetnet.nl 

of bij: 
mevr. H. Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie € 1,83 [= f 4,03] per jaar), 
en wacht uw acceptgirokaart af 

o mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was: 

Naam: heer / mevr ............................................................................ . 

Adres: 

Postcode: Plaats: ............................................ . 
(04-4) 



Nieuwsbrief Plan Anna's Hoeve Januari 2005 

Plan Anna's Hoeve 
nu officieel van start 
Als het de bedoeling was om 
bij de officiele start van de 
saneringswerkzaamheden 
vooral de goede sfeer tussen 
de deelnemende partijen te 
laten zien, is dat meer dan 
gelukt. De complimenten en 
bedankjes vlogen over en 
weer op 15 december, en 
iedereen, was blij dat het 
werk nu werkelijk van start 
kon gaan. 

Met vereende krachten schepten 
mevrouw Klingenberg-Klink
hamer en de heren Kreugel, 
Korzelius, Van Gorkom en 
Korten schoon zand op de 
afgegraven oever van de Speel
weidevijver van Anna's Hoeve. 
Zij vertegenwoordigden daarbij 
respectievelijk de gemeente 

Laren, de gemeente Hilversum, 
het Hoogheemraadschap, de 
Provincie Noord-Holland en de 
Stichting Goois Natuurreservaat. 
De scheppen waren symbolisch 
aan elkaar gebonden met 
papieren linten, die niet mochten 
breken, zodat ook hier samen
werking was geboden. De linten 
bleven wonderwel heel, zoals 
uiteindelijk op dit hele project 
een zegen lijkt te rusten. Met het 
hijsen van een vlag waarop het 
nieuwe logo van Plan Anna's 
Hoeve werd gepresenteerd was 
de start een feit. 

Even later konden de genodigden 
in de het heerlijk verwarmde 
Paviljoen Anna's Hoeve luisteren 
naar een hele reeks sprekers, die 
het allen kort hielden en zich 

beperkten tot de kern: wat is het 
fantastisch dat het nu eindelijk 
allemaal doorgaat. De heer John 
Boon, landschapsarchitect van 
de gemeente Hilversum en ont
werper van het herinrichtings
plan, liet zien hoe getracht was 
een aantal natuurlijke elementen 
te behouden, zoals de kenmer
kende afwisseling van open en 
gesloten delen van het terrein. 
Meer hierover leest u verderop 
in de nieuwsbrief. Vervolgens gaf 
de heer Jan Stoeten (DWR) een 
toelichting op de saneringswerk
zaamheden. Op pagina 3 leest u 
hier meer over. 

Een derde informatieve bijdrage 
kwam van prof. dr. Sevink, hoog
leraar bodemkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Hij overhandigde Gedeputeerde 
Moens het verslag van een 
onderzoek, verricht op verzoek 
van de Stichting Goois Natuur
reservaat, naar onder andere de 
omvang van de vervuiling. 
Meer hierover kunt u lezen in 
het artikel met de titel De 
Groene Schakel. 

Voor u ligt de eerste editie 
van nieuwsbrief ANNA. 
ANNA informeert u over 
Plan Anna 's Hoeve en de 
ontwikkelingen hier 
omheen. Met ANNA willen 
wij u op de hoogte houden 
van alle plannen en activi
teiten die met Plan Anna' s 
Hoeve te maken hebben. 

Plan Anna's Hoeve is een 
samenwerking van de 
provincie Noord-Holland, 
gemeente Hilversum, 
gemeente Laren, hoog
heemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht en het Goois 
Natuurreservaat. 

• - Inhoud 

Waarom Plan Anna's Hoeve? 

Ontwerp herinrichting 
speelweide 

De groene schakel 



Waaro 
Anna's Hoev 

De ontwikkeling van Plan Anna's 

Hoeve is heel belangrijk. Het gebied 

is op een aantal plaatsen zo vervuild 

dat de grond en bodems van een aan

tal meren gesaneerd moeten worden. 

Als de bodemverontreiniging name

lijk niet wordt opgeruimd moet 

rekening worden gehouden met 

voortgaande verontreiniging van 

het grondwater. En dat zou weer ver

velende gevolgen hebben voor het 

drinkwater van Hilversum. Een opera

tie die veel tijd, organisatie en geld 

kost. Daarnaast is er in Hilversum een 

groot tekort aan woningen. Aan de 

oostzijde van de stad is nog één van 

de weinige plekken te vinden waar 

nog woningbouw mogelijk is zonder 

dat dit ten koste gaat van de natuur. 

De woningbouw in dit gebied is extra 

noodzakelijk om met de opbrengsten 

een deel van de sanering te kunnen 

bekostigen. Tevens staat in het 

gebied ook de rioolwaterzuivering. 

Van wege de verscherpte milieu eisen 

wordt deze vervangen door een 

compacte, moderne rwzi. Hierdoor 

komt er ruimte vrij voor woning

bouw. Deze installatie voldoet niet 

goed meer en moet worden vervan

gen. Alles bij elkaar redenen genoeg 

om het gebied aan te pakken. 

Daarbij zijn niet alleen de sanering 

en de woningbouw van belang. 

Nieuwe natuur, een plek voor 

recreatie en een goed sportcomplex 

zijn daarin minstens zo belangrijk. 

Anna's Hoeve klein 
gebied, groot verhaal 
Het gebied van Park Anna's Hoeve is 
niet zomaar ontstaan. Het landschap 
rond Anna's Hoeve is door mensen
handen gemaakt. Het is ontworpen als 
park door architect Dudok en het 
hoofd van de gemeentelijke plantsoe
nendienst Meijer en in de jaren '30 en 
40 van de vorige eeuw aangelegd. De 
aanleg van het park diende als werkge
legenheidsproject in de crisisjaren, net 
als de aanleg van het Amsterdamse bos. 
Er zijn vijvers gegraven en de grond die 
overbleef is gebruikt om de heuvels te 
maken. Er zijn bomen en struiken aan
geplant en wandelpaden aangelegd. 
Aan het gebied is goed te zien dat een 
ontworpen park ook mooie natuur kan 
opleveren. Bij Anna's Hoeve werden 
ook productiebossen van naaldbomen 
aangeplant. Daarmee werd het ver
stuiven van zand gestopt. Het hout zou 
gebruikt gaan worden in de mijnbouw 
in Limburg. Toen de mijnbouw 
ophield te bestaan waren de productie
bossen niet meer nodig. De bomen zijn 

wel blijven staan maar het bos is slecht 
onderhouden. Door in de toekomst de 
juiste maatregelen te nemen kunnen 
deze bossen aantrekkelijker worden 
voor recreatie en natuur. 

De Vereniging tot Behoud van Anna 's 
Hoeve en omgeving heeft ter gelegen
heid van haar twintigjarig jubileum een 
boekje uitgegeven met de naam, Anna's 
Hoeve klein gebied, groot verhaal, over 
de geschiedenis van Anna 's Hoeve. 
Naast een gedetailleerde geschiedenis 
van het populaire natuurgebied 
beschrijft dit boek geologie, waterhuis
houding, flora, fauna, recreatie en sport 
ter plaatse. Ook komen persoonlijke 
herinneringen aan bod en is een wan
delroute door het gebied opgenomen. 
En natuurlijk krijgt u antwoord op de 
vraag, wie was Anna nu eigenlijk? Het 
boekje is te koop bij het VVV en ver
schillende boekhandels. U kunt het ook 
bestellen via de vereniging zelf, telefoon 
035 6855951. 



Ui .nodiging 
Op donderdag 20 januari 200S wordt er in Paviljoen Nieuw 
Anna's Hoeve een grote info en inspraakavond georganiseerd 
door de samenwerkende partijen van Plan Anna's Hoeve. 
Van bestemmingsplan tot vergunningen, van RWZI tot woning
bouw. Tal van zaken komen aan de orde. 
U bent van harte uitgenodigd en welkom vanaf 19.30 tot 22.00 
uur. 

PAVIUOEN NIEUW ANNA'S HOEVE 
Weg over Anna's Hoeve 
Hilversum 

Saneringswerkzaamheden 
in volle gang 
Verhuizing vissen uit Speelweide
vijver is goed verlopen 
Om de waterbodems van de vijvers in 
Hilversum-Oost te kunnen baggeren, 
moeten eerst de vissen uit de vijvers 
worden verhuist. Op maandag 13 
december jl.werd de vis uit de Ie vijver 
Anna's Hoeve, de Speelweidevijver, 
overgezet. AGV/DWR liet dit over aan 

professionele vissers. De vissen werden, 
met behulp van een elektrisch net, 
tijdelijk (10 sec.) verdoofd. Doordat 
de vissen dan boven komen drijven, 
kunnen ze eenvoudig uit het water 
worden gevist. In grote waterbakken 
werd de vis vervoerd naar de 2e vijver 
van Anna's Hoeve, waar ze weer vrij 
worden gelaten. 
Tegen de middag was er al meer dan 50 
snoeken, 100 karpers en 200 kilo witvis 
en brasem overgezet. 

Start baggeren waterbodems 
DWR start binnenkort, in opdracht 
van AGV, met het baggeren van de 
waterbodems van de vijvers in 
Hilversum-Oost. De voorbereidingen 
voor deze klus zijn al in volle gang. De 
vis uit de stadsvijvers (Riebeeckvijver, 
Laapersvijver en 't Ven) wordt begin 
van dit jaar overgezet. Vervolgens zullen 
de vijvers door middel van hekken 
worden afgesloten. Twee van de drie 
meren van de Laarder Wasrneren en de 
Speelweidevijver worden droog gebag
gerd. De vijvers van Anna's Hoeve, met 
uitzondering van de Speelweidevijver, 
en de Zandwinput in het Groot 
Wasrneer worden nat gebaggerd. De vis 
kan in deze vijvers gewoon blijven 
wonen. 

Er wordt begonnen met de Speelweide
vijver en de drie stadsvijvers. De vijvers 
moeten eerst geheel droog staan. 
Vervolgens zal de bagger van de bodem 
worden 'opgeschept'. Deze bagger 
bestaat uit een mengsel van zand en 
slib, wat via afgesloten vrachtwagens 
wordt vervoerd naar de verwerkings
locatie in het Laarderwasmerengebied. 
Hier is een terrein van 3/4 hectare inge
richt, om de rietresten uit te bagger te 
zeven en vervolgens het zand van het 
slib te scheiden. Het slib wordt tijdelijk 
opgeslagen in het Langewater van de 

Laarder Wasrneren. Het zand wordt 
eerst gekeurd en vervolgens hergebruikt 
in Hilversum of omgeving. 

In 2006 zijn de overige vijvers van 
Anna's Hoeve aan de beurt. Deze liggen 
onder de grondwaterspiegel en zullen 
nat worden gebaggerd. Dit gebeurt met 
een zogenaamde cutterzuiger, die de 
bodem los snijdt, het slib opzuigt en 
vervolgens door een leiding pompt 
naar de verwerkingslocatie. Hier wordt 
het zand van het slib gescheiden. De 
Laarder Wasrneren worden als laatste 
gesaneerd. De totale sanering duurt tot 
juli 2008. Daarna wordt het opgeslagen 
slib uit het Langewater afgevoerd naar 
een stortplaats of een slibverwerker. De 
sanering wordt gefinancierd door AGV 
(10%) en de provincie Noord-Holland 
(90%). 
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A' 
Doorsnede van de moeraszone en de herstellen heuvel aan de noord-oostzijde 

28 + 

Doorsnede van de speelweide (oost-west) 

2,8 + 

Doorsnede van de speelweide (noord-zuid) 

D' 
Doorsnede van de (verdiepte) verbindingssloot tussen de twee vijvers 

In verband met de sanering van de bodem zal de huidige 

inrichting van de Speelweide in het gebied Anna's Hoeve 

verdwijnen. Voor de herinrichting na sanering is inmiddels 

een ontwerp gemaakt. 

Kenmerkend voor het gebied Anna's 
Hoeve is de afwisseling tussen 'open' 
en meer 'gesloten'. In het ontwerp 
wordt deze afwisseling versterkt. De 
Speelweide krijgt, net als aan de noord 
en oostzijde, een duidelijke begrenzing 
van opgaande beplanting aan de zuid
zijde. Hiermee wordt enerzijds een 
prettige en luwe verblijfspiek gecreëerd. 
Anderzijds wordt de besloten ligging 
van de watergang tussen de 1 e en 2e 
vijver hierdoor herstelt. Dit effect wordt 
versterkt door deze beplanting op een 
heuvel te planten. Het verschil in hoog
tes biedt ook kansen aan verscheiden-

heid in flora en fauna. Diagonaal over 
de speelweide loopt een pad dat het 
oostelijke deel van het gebied Anna's 
Hoeve ontsluit. Dit pad gaat in de 
huidige situatie over een dam in de 
watergang tussen Ie en 2e vijver. 
De wens bestaat om deze dam te 
vervangen door een bruggetje. 

Langs de oever van de Ie vijver komt 
een strandje. In verband met de veilig
heid is de oever hier zeer flauw. Het 
strandje ligt optimaal in de zon, terwijl 
solitair geplante bomen op warme 
dagen enige schaduw bieden. 

2,S ... 

c 

Het strandje wordt ontsloten door een 
pad langs de oeverlijn waaraan ook een 
aantal zitbanken gedacht zijn. 

Aan de noordzijde van de Speelweide 
ligt van oorsprong een laaggelegen plek. 
Als de vuile grond hier verwijdert is, zal 
deze laagte niet worden opgevuld maar 
behouden blijven als een moerassig 
gebied. Enkele keren per jaar zal deze 
laagte onder water staan. Hierdoor 
ontstaat een specifiek milieu voor plant 
en dier. Een vlonder zorgt ervoor dat de 
wandelroute begaanbaar blijft. 

Gemiddeld eens in de 25 à 100 jaar 
loopt de Speelweide in zijn geheel 
onder water (tot maximaal 3,5 meter 
boven NAP). Op dat ogenblik is alleen 
het meest noordelijk gelegen pad 
begaanbaar. Deze hoogwatersituatie zal 
enige dagen kunnen voortduren; het 
hoogheemraadschap pompt in die tijd 

3,5 + 
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het water weg. De stijging van het water 
gaat overigens zeer geleidelijk en vindt 
in zeer regenachtige perioden plaats 
(met name in de herfst). Dit heeft dan 
ook nauwelijks effect op het recreatieve 
gebruik van de speelweide. 

De beplanting sluit aan bij de bestaan
de (inheemse) beplanting in Anna's 
Hoeve. In de bosstroken komen eiken, 
beuken en berken; aan de randen 
aangevuld met drentse krent, meidoorn 
en lijsterbes. Op de speelweide zelf 
komen bomen met een meer bijzonde
re sierwaarde zoals bijvoorbeeld zoete 
kers (droge delen) of moerascipres 
(natte delen) . Op de natte delen aan de 
oeverrand en langs het moeras komen 
de van nature voorkomende soorten 
van nattere gronden: wilgen en elzen. 

De Speelweide zal weer een plek worden 
waar ruimte is voor recreatie en natuur. 

Ontwerp 
herinrichting 

speelweide 

- I 
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De groene sch 
Binnen het Plan Anna's Hoeve krijgen de belangen van de natuur 

vorm in het project 'De Groene Schakel~ Dit project heeft tot doel de 

ecologische verbinding van het Gooi met de Utrechtse Heuvelrug te 

herstellen. Dan praten we onder meer over het gedeeltelijk herinrichten 

en verbeteren van twee natuurgebieden in deze overgangszone: Anna's 

Hoeve en het Laarder Wasmeer. 

Het Laarder Wasmeer staat tot het 
jaar 2008 vooral in het teken van de 
bodemsanering door het Hoogheem
raadschap AGV IDWR. De schoonmaak 
beperkt zich echter niet tot de meren 
zelf, maar wordt door het Goois 
Natuurreservaat uitgebreid naar een 
deel van de voormalige overloop
gebieden (waar tot na de oorlog 
akkertjes waren) omdat de bodem daar 
vergelijkbare concentraties aan zware 
metalen en meststoffen bevat. Dit blijkt 
uit een onderzoek van de Universiteit 
van Amsterdam onder leiding van 
hoogleraar Jan Sevink, in opdracht van 
het Goois Natuurreservaat. 

Van de vrijkomende grond kan 30.000 
kubieke meter als zogenoemde 
'categorie 1 grond', worden verwerkt in 
het binnenste van Natuurbrug Zanderij 
Crailo. Dit is mogelijk doordat het wel
iswaar te vuil is voor duurzame natuur
ontwikkeling, maar nog wel voldoet 
aan milieuhygiënische normen. Deze 
werkzaamheden zullen grotendeels nog 
dit jaar (2005) worden uitgevoerd. 

Straks weer stuifzand 
Is de sanering eenmaal achter de rug, 
dan kan de natuur zich ontwikkelen 
naar het streefueeld dat het Goois 
Natuurreservaat voor ogen staat: een 
stuifzandlandschap met kale, droge 
toppen naast vochtige valleien en de 
twee aan elkaar grenzende heidevennen 
Groot Waschmeer en Vuilwaterplas. 
Zo was de situatie er omstreeks het 
jaar 1900 voordat er afvalwater in het 
gebied werd geloosd. Om het opnieuw 
zo te krijgen wordt in het Groot 
Waschmeer en in de Vuil waterplas de 
ondoorlatende laag in de oorspronke
lijke podzolbodem op de plekken waar 

dat nodig is, weer hersteld met klei. 
Uiteindelijk kunnen hier dan opnieuw 
de bijzondere ondiepe vennen ontstaan 
die slechts door de regen worden 
gevoed, dus 's zomers soms zullen 
droogvallen en die zich kenmerken 
door zeer brede schrale oeverzones, 
waar karakteristieke dieren en kenmer-



kende planten zoals de Klokjesgentiaan 
en Kleine zonnedauw thuishoren. 

Vrij toegankelijk 
Als het aan het Goois Natuurreservaat 
ligt, krijgen bezoekers na de sanering 
vrij toegang tot een deel van het 
Laarder Wasrneer. Zo wordt gedacht 
aan de aanleg van een recreatief fiets
en wandelpad aan de stadszijde van 
het gebied, in noord-zuid richting, 
waardoor het mogelijk wordt van de 
Zuiderheide, achter het Kamrad en de 
Philipsvestiging langs, naar Anna's 
Hoeve te wandelen en te fietsen. 
Wanneer straks de noordelijke vennen 
Leeuwenkuil en Langewater één geheel 
vormen met het bestaande stuifzand
landschap richting 't Bluk, kunnen 
ook hier de hekken verdwijnen. Het te 
herstellen Groot Waschmeer, de nattere 
delen van het natuurgebied en de oost
zijde richting 't Laer blijven naar ver
wachting gehandhaafd als afgesloten 
rustgebied. Daarmee is de ecologische 
verbindingsfunctie met de Utrechtse 
Heuvelrug gewaarborgd. 

Wat gebeurt er op Anna's Hoeve? 
Na de sanering die duurt tot 2008, 
moeten alle vier de vijvers van Anna's 
Hoeve permanent water bevatten, 
aantrekkelijk blijven voor recreatie en 
tegelijkertijd bijdragen tot een betere 
natuur. De beste manier om dit te 
bewerkstelligen is de vijvers in het 
midden uit te diepen tot beneden het 
grondwaterpeil. Een voordeel hiervan is 
dat waterdieren kunnen uitwijken naar 
de diepe plekken, zodat vissterfte niet 
meer zal optreden. De recreatie heeft 
voordeel bij het uitdiepen omdat de 
Speelweidevijver dan niet meer droog 
kan vallen. 

Aflopende oevers 
Dit betekent echter wel dat de water
spiegel straks schommelt met de 
grondwaterstand. Teneinde te voor
komen dat de oevers hierdoor instabiel 
worden , zullen deze waar mogelijk 
enigszins worden verflauwd. Zo krijgt 
de noordzijde van de Bergvijver een 
soort strandje waarop dieren een 
zonnebad kunnen nemen. Ook de 
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De Stichting Goois Natuur

reservaat voelt zich als part

ner medeverantwoordelijk 

voor de realisatie van het 'Plan 

Anna's Hoeve~ Hierbij bewaakt 

het Goois Natuurreservaat de 

onderscheiden doelstellingen 

voor haar natuurterreinen. Dit 

houdt in dat schade aan de 

natuur de bodem, het land

schap en de cultuurhistorische 

waarden zoveel mogelijk 

wordt voorkomen en dat elke 

mogelijkheid tot herstel- en 

ontwikkelingsmogelijkheden 

voor natuur, landschap en 

recreatie maximaal wordt 

benut. Het project 'De Groene 

Schakel' komt voor rekening 

van het Goois Natuurreservaat 

dat speciaal voor Anna's Hoeve 

en het Laarder Wasmeer 1 mil

joen euro heeft ontvangen van 

de Nationale Postcode Loterij. 

verbindingssloten tussen de vijvers 
worden dieper gemaakt, enigszins 
verbreed, en indien nodig voorzien 
van een vorm van beschoeiing, zodat 
ze nooit droogvallen. 

Wat gebeurt er bij 't Ven? 
Pal ten zuiden van Hilversum, in het 
beschermd natuurmonument 
Laapersheide, ligt 't Ven. Voor zover 
bekend is dit heideven ooit gegraven 
om de infiltratie (in de bodem bren
gen) van overtollig regenwater uit 
Hilversum te vergemakkelijken. Ook 
't Ven is ernstig vervuild en zal worden 
gesaneerd. 
Het Goois Natuurreservaat streeft 
ernaar 't Ven in de toekomst te voor
zien van een ondoorlatende bodem en 
daarmee, net zoals de natuurlijke 
vennen in het Laarder Wasrneer, nog 
uitsluitend te laten voeden met hemel
water. Zodoende kan zich ook hier de 
bijzondere flora en fauna ontwikkelen 
die typerend is voor het schrale leef
gebied van de Laapersheide. 
Maar dan zal er eerst een alternatief ~ 
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moeten worden gevonden voor de 
infiltratiefunctie die 't Ven nog altijd 
heeft. Er zal nog worden onderzocht of 
het Hilversumse regenwaterriool kan 
worden omgeleid naar een voor de 
natuur minder kwetsbare plaats. 

Zoeken naar de perfecte 
waterinrichting 
Van oudsher vervullen Anna's Hoeve 
en het Laarder Wasrneer een belang
rijke rol voor de Hilversumse water
huishouding. Zo wordt een groot deel 

van het hemelwater, dat op het oosten 
van de stad valt, opgevangen en 
geloosd op het Laarder Wasrneer. Maar 
volgens de Waterinrichtingsvisie 
Hilversum-Oost van DWR/AGV zal dit 
in de toekomst hoofdzakelijk worden 
geïnfiltreerd in de vijvers van Anna's 
Hoeve. Wel blijft een overstortvoor
ziening voor hemelwater bij zware en 
langdurige regenval noodzakelijk nabij 
de Leeuwenkuil. Het gezuiverde water 
van de nieuw te bouwen zuiverings
installatie wordt in deze visie bij voor-

Hilversum krijgt mooie, 
moderne en compacte 
zuivering 
Het hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV) heeft in april 
2004 besloten om een moderne 
rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(rwzi) te bouwen. Deze wordt even 
ten noorden van de sportvelden in 
Hilversum-Oost geplaatst. De rwzi 
wordt mooi ingepast in het 
landschap, waarbij het grootste 
deel ondergronds komt te liggen. 
Door de compacte bouw kan de 
benodigde ruimte worden terug
gebracht van vier naar één hectare. 

Deze rwzi maakt bij het zuiveren van 
afvalwater gebruik van de nieuwste 
techniek; 
membraanbioreactor(MBR)-technolo
gie. Het gezuiverde afvalwater dat de 
installatie verlaat is zo schoon, dat het 
als oppervlaktewater in de grond kan 

worden geïnfiltreerd. Dit is goed voor 
de waterhuishouding van de Utrechtse 
heuvelrug. Omdat de rwzi dicht bij 
woongebied komt te liggen, stelt het 
hoogheemraadschap hoge eisen aan de 
beperking van geur- en geluidshinder. 
Omwonenden zullen onder normale 
omstandigheden de rwzi niet horen 
of ruiken. 

Samen met diverse betrokken partijen 
is het architectenbureau Snelder, 
Snelder en Snelder gekozen voor het 
ontwerp van deze rioolwaterzuivering. 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan 
het definitieve ontwerp. Tijdens de 
informatieavond op 20 januari 
aanstaande vertellen wij u graag 
meer over deze moderne, mooie en 
compacte rioolwaterzuivering. 

keur geloosd op een nieuw te graven 
singel in het Laarder Wasrneer, op de 
vijvers Anna's Hoeve en oppervlakkig 
geïnfiltreerd in natuurterrein en nabij 
de Laapersheide. 

Of deze visie ook kan worden uit
gewerkt tot concrete plannen hangt af 
van de uitkomsten van nader onder
zoek dat momenteel wordt uitgevoerd. 
Voor het Goois Natuurreservaat is 
daarbij van belang dat de kwaliteit en 
kwantiteit van dit water voldoende is 
voor veilige recreatie en behoud van 
de natuurlijke en landschappelijke 
waarden. 

ANNA is een gezamelijke uitgave van de 
provincie Noord-Holland, 
gemeente Hilversum, gemeente Laren, 
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
en het Goois Natuurreservaat. 

Redactie 
Roland Jurriëns 

Vormgeving & realisatie 
Roeland Segaar, 
Kade 10 Communicatie, Leiden 

Foto's en animaties 
Margöt Brakel,John Boon,Goois 
Natuurreservaat, DWR 

Deze nieuwsbrief is gedrukt op 
milieuvriendelijk papier 

Oplage 
6.250 
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER 

Jaargang 22. nummer I. 2005 (nummer 71) 

Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984. 
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als 
Anna,s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. 
In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld, tenzij uit de tekst iets anders blijkt. 
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld. 

HET BESTUUR 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 

Leden: 

M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762 
G.M.J.B. Peet, DiependaaJsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168, 
fax 084 7183 291, 'e-mail gerardpeet@hetnet.nl 
Mevr. H. Toes. Post en betalingen echter naar hr. J.J.M. de Ridder, 
Kam. Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum, tel. 6835 031 
J. P. van Hemert, S. Koopman, vacature. 

Contributie: minimaaJ € 1,83 (= f 4.03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag. 
Postgironummer: 4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo 
Redactieteam: Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar, Ineke Marx, Gerard Peet, Helga Toes 
Redactieadres: Helga T oes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum 
Uiterste inzenddatum kopij: I maart 2005 
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INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve 
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve 
of www.annas-hoeve.tk 

Van de voorzitter. 
In memoriam Hartog de Ronde. Ledenvergadering: 18 april. 
Honden aan de lijn . Gaat u verhu izen? Deze Koerier iets te laat. 
Op 6 december ging het echt beginnen. 
Voorontwerp Bestemmingsplan "Park Afma's Hoeve". 
Avond Historische Kring Hilversum over Anna's Hoeve 
Eerder gepubliceerd via Internet ... : Prins 8ernhard Cultuurfonds subsidieert boek 
Plan Anna's Hoeve gaat officieel van start - Saneringen in Anna's Hoeve: eerste drie weken 
Tegenslag bij droogzetten Speelweidevijver 
Vier nestkasten opgehangen in Anna's Hoeve - Het boswerk in 2004 

Eerste nieuwsbrief "Anna" verschenen. Het logo van Plan Anna's Hoeve. 
Speelweide gaat er na sanering anders uitzien. 
Terreinbezoek over toekomst van Anna's Hoeve. 
Anna's Hoeve - klein gebied, groot verhaal. 
Web-enquête over bouwhoogte Plan Anna's Hoeve. 
Groep SA van HSV op bezoek in Anna's Hoeve 
Waterstand van de Bergvijver. Natuur in de spoorbermen. 
Anna's Hoeve Woordzoeker: Hilversum Mediastad 
Goois Natuurreservaat e.a. - Plattegrond - Bon voor opgave als lid of adreswijziging 

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I juli, I nov. 

Oplage: I 100 exemplaren. - Druk: Stichting Pejwak, Almere. - Omslagillustratie: Rob van 't Hoff 
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VAN DE VOORZITTER 

Bij alle plannenmakerij rond de (water)bodemsanering heeft de Ver
eniging tot Behoud van Anna's Hoeve steeds de vinger aan de pols 
gehouden. Nu zit de vereniging weer in een onlangs samengesteld 
"bomenteam" dat in twijfelgevallen per boom op en rond de Speel
weide beoordeelt of hij gespaard kan blijven, al naargelang de gezichts
bepalende aanblik en de mate van vervuiling ter plaatse. Dit alles tot 
behoud en verbetering van de natuurwaarden en de recreatieve 
functie van het gebied na de herinrichting. 

Eind 2004 zijn veel vissen uit de Speelweidevijver gehaald en weer uitgezet in de andere vijvers van 
Anna's Hoeve. Voor de overgebleven vissen is er bij de inlaatbuis in de hoek bij het spoor een stuk 
uitgediept. Bij de verdere daling van het waterpeil van de afgekoppelde Speelweidevijver zullen de 
dieren daar terechtkomen, om uiteindelijk ook gevangen en overgezet te worden. 

Op 20 januari jl. werd in Paviljoen de Nieuwe Anna's Hoeve een informatie- en inspraakavond 
over Plan Anna's Hoeve gehouden, dus over de (water)bodemsaneringen in Anna's Hoeve en de 
Laarder Wasmeren, de opslag van vervuilde grond in een berg, de nieuwe waterzuivering en de 
nieuwe woonwijk naast Anna's Hoeve. Zoals bekend zijn de uitvoerders van het plan de provincie 
Noord-Holland, de gemeentes Hilversum en Laren, het Hoogheem
raadschap Amstel, Gooi en Vecht, en het Goois Natuurreservaat. 
De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve kon zich op deze 
avond ook presenteren, in aanwezigheid van zo'n 80 mensen. 
Jammer genoeg was er weinig tot geen inhoudelijke discussie over 
Plan Anna's Hoeve, maar er werd wel de nodige informatie verstrekt. 

Het aantal nieuwe woningen ligt tussen de 600 en 750. De ruimte is beperkt, dus er zal compact gebouwd 
moeten worden. Stedenbouwkundig wil men met dit gegeven creatief omgaan, door bijvoorbeeld woningen 
tegen de nieuwe berg te bouwen en bij de voormalige Accumuiatievijver huizen aan het water te zetten. Er 
komt waarschijnlijk ook hoogbouw, met een maximale hoogte van acht bouwlagen, ongeveer 24 meter. 
Naar mijn mening is dit gezien de locatie, aan de rand van de bebouwde kom en vlak naast natuurgebieden, 
te hoog. Mijn voorkeur zou uitgaan naar een maximum van vier bouwlagen. 

De nieuw te bouwen woningen van Plan Anna's Hoeve vallen in drie prijscategorieën: 33 % goedkoop 
(gemiddelde huur € 500, koopprijzen van € 170.000, naar het prijspeil van 2004), 26 % middelduur 
(koopprijzen gemiddeld € 225.000) en 41 % duur (koopprijzen gemiddeld € 350.000). 

In zo'n nieuwe wijk komen natuurlijk heel wat mensen te wonen, dus de recreatieve druk op Anna's Hoeve 
zal flink toenemen. In de plannen voor de herinrichting van het gebied moet hiermee terdege rekening 
gehouden worden. De natuur moet niet te veel verstoord worden. Daarom zal hopelijk het aantal nieuwe 
woningen de 600 niet te boven gaan. 

Het ontwerp voor de nieuwe waterzuivering vind ik bijzonder mooi. De installatie wordt in de vuilberg 
.~ gebouwd. Voor het gezuiverde afvalwater komt er een watergoot die overgaat 

" ',...; in een waterval. Bovenop de waterzuivering wordt een ca. 24 meter hoge toren 
in de vorm van een kromme vinger geplaatst, die boven een groot deel van de 
nieuwe berg zal uitsteken. Naar mijn mening is dit een landschappelijk storend 
element, dat ook enigszins afbreuk doet aan het gehele ontwerp. 

Wat ik nog mis in Plan Anna's Hoeve is de fietsers- en voetgangerstunnel onder 
het spoor door tussen de Anthony Fokkerweg en de Van Linschotenlaan. Dit 
deel van het (oude) Plan Hilversum Nieuw-Oost lijkt in het vergeetboek geraakt. 
Jammer, want zo'n doorgang naar het ziekenhuis en de Riebeeck is zeer 
wenselijk. 

Meijndert Ruitenberg, voorzitter 
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IN MEMORIAM: HARTOG DE RONDE (5 febr. 1922 - 7 jan. 2005) 

Op 7 januari jl. is op bijna 83-jarige leeftijd de heer Hartog de Ronde overleden. De heer De 
Ronde, die indertijd een autobanden bedrijf had aan de Liebergerweg, heeft zich vanaf ongeveer 
1950 tientallen jaren actief en strijdbaar ingezet voor het milieu van met name Hilversum-Oost en 
Anna's Hoeve. Jarenlang leek hij wat betreft Anna's Hoeve een roepende in de woestijn. Maar zijn 
activiteiten vormden wel een voedingsbodem voor de succesvolle oprichting van de Vereniging tot 
Behoud van Anna's Hoeve. Toen eind 1983 een groepje hengelaars hiertoe het initiatief nam en ook 
de heer De Ronde benaderde om advies, heeft deze hen met raad en daad op weg geholpen. Om 
een voorbeeld te noemen: het idee voor een lidmaatschapscontributie van één cent per dag is van 
hem afkomstig. De heer De Ronde is direct lid geworden van onze vereniging en is altijd lid 
gebleven, hoewel hij al in de jaren tachtig in Huizen is gaan wonen. Dat hij moge rusten in vrede. 

* 
LEDENVERGADERING: MAANDAG 18 APRIL 
Om alvast te noteren in uw agenda: op maandagavond 18 april a.s. om 19.30 uur zal onze jaarver
gadering worden gehouden, in de bovenzaal van de voormalige Ontmoetingskerk. De agenda en de 
jaarstukken over 2004 worden gepubliceerd in de volgende Koerier die begin april zal verschijnen. 

* 
HONDEN AAN DE LIJN VAN 15 MAART TOT 15 JULI 
In het achterste deel van Anna's Hoeve, voorbij het eind van de Bergvijver, geldt tijdens het 
broedseizoen (15 maart tot 15 juli) een aanlijngebod voor honden. In dit gebied mag gedurende 
deze periode dus alleen met honden gewandeld worden als deze aan de lijn gehouden worden. Het 
aanlijngebod wordt aangegeven met kleine groene bordjes aan het begin van ieder pad: 8 bordjes 
aan de westkant van de snelweg, en ook 8 bordjes aan de oostkant. 

Deze maatregel heeft ten doel om in de broedtijd de rust in het bos en op de hei en het Geitenweitje zoveel 
mogelijk te handhaven. Loslopende honden brengen veel onrust teweeg onder de vogels, zoogdieren en 
reptielen, die veelal voor het menselijk oog niet te zien zijn maar die zich 
wel degelijk in het gebied bevinden. In het westelijke deel van Anna's Hoeve, 
het vijvergebied en op de Berg, mogen honden het hele jaar loslopen. Dat 
heeft ook te maken met de tweedeling van natuur- en recreatiegebied Anna's 
Hoeve. In het westelijke deel staat de menselijke aanwezigheid voorop: het is 
er in de eerste plaats recreatiegebied (in de natuur). Het oostelijke deel van 
Anna's Hoeve vormt de enig overgebleven (bijna) onbebouwde verbinding 
tussen de Gooise natuurgebieden en de rest van de Utrechtse Heuvelrug. 
Hier is het dus in de eerste plaats een natuurgebied, waar mensen niettemin 
wel mogen wandelen. Maar in het broedseizoen moet de hond er aan de lijn! 

* 
GAAT U VERHUIZEN? 

Vergeet dan vooral niet uw nieuwe adres aan ons door te geven. 
Onze gegevens vindt u op de bon achterin dit blad (omslagpagina). 
U kunt die bon gebruiken, of ons bellen, schrijven of mailen. Als uw It::::l===;;= Koerier bij u wordt bezorgd door een vrijwilliger, kan het blad na 
uw verhuizing niet via de post worden doorgestuurd naar uw nieuwe 
adres. Zonder uw adreswijziging kunnen wij u niet meer vinden! 

* DEZE KOERIER VERSCHIJNT IETS TE LAAT 
Deze Koerier is enkele weken te laat door problemen met de drukapparatuur. 



-5-

OP 6 DECEMBER GING HET ECHT BEGINNEN 

Op de websites van hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) en haar Dienst Water
beheer en Riolering (DWR) verschenen twee berichten die hier worden overgenomen, met 
weglating van het "oude nieuws" en een kleine aanvulling van onze kant. 

AGWDWR begint voorbereiding baggeren vijvers Hilversum-Oost 
(gebaseerd op een persbericht van 25 november 2004) 

A GWD WR gaat volgend jaar de waterbodems van de vijvers in Hilversum-Oost baggeren. Het gaat 
om de Laarder Wasmeren, de vijvers van Anna's Hoeve, de stadsvijvers Laapersvijver, Riebeeck
vijver en 't Ven. Op 6 december beginnen de voorbereidende werkzaamheden aan de eerste vijver 
van Anna 's Hoeve, de Speelweidevijver. De vis uit deze vijver wordt overgezet naar een andere 
vijver van Anna's Hoeve. Om de vijver wordt een hek geplaatst, waarna de vijver kan worden 
drooggezet. Het overzetten van de vissen uit de stadsvijvers en de Laarder Wasmeren vindt 
volgend jaar plaats. Het verwijderen van de vis wordt uitgevoerd door professionele vissers. Zij 
drijven de vissen met grote netten bij elkaar en zetten ze in grote waterbakken over naar een van 
de andere vijvers van Anna's Hoeve. 

AGV saneert Hilversumse waterbodems 
(gebaseerd op een bericht n.a. v. de vergadering van het Alg. Bestuur AGV op 25 november 2004) 

Het algemeen bestuur van AGV heeft ruim € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de sanering van 
de waterbodems van de Laarder Wasmeren, de vijvers van Anna's Hoeve en de drie stadsvijvers. 
De sanering is onderdeel van de plannen die provincie, gemeente en waterschap voor Plan Anna 's 
Hoeve ontwikkelen en gaat medio maart 2005 van start. Een aantal werkzaamheden voert AGV al 
eerder uit, zoals het wegvangen van vis uit de vijvers. 

AI in 2000 stelde het algemeen bestuur onder voorbehoud € 1,8 miljoen beschikbaar. Het slib van 
de bodems is echter meer vermengd met de ondergrond dan aanvankelijk werd verwacht. 
Hierdoor moet ook meer grond verwijderd worden. De totale kosten van de sanering zijn 
geraamd op bijna € 20 miljoen. De provincie Noord-Holland betaalt hiervan het grootste deel. 

Kleine aanvulling door de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve 
Een aantal "overstortgebieden" rondom de 
vennen van het laarder Wasmeer dreigden 
tussen wal en schip te vallen. Onderzoek in 
opdracht van het Goois Natuurreservaat heeft 
uitgewezen dat deze gebieden, die meestal 
droog liggen en daarom niet als waterbodems 
zijn beschouwd, ook zwaar vervuild zijn. Het 
is de bedoeling dat DWR bij de sanering van 
de vennen ook deze overstortgebieden mee
neemt. Het GNR is van mening dat het een 
overheidstaak is om vervuilde gronden te 
saneren, en zoekt daarom naar een oplossing 
om deze extra sanering niet zelf te hoeven 
betalen. 
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VOORONlWERP -

BESTEMMINGSPLAN "PARK ANNA1S HOEVE" 

Het onderstaande bericht verscheen in de eerste helft van december op de website van de 
gemeente Hilversum. De redactie van de Koerier heeft de vrijheid genomen iets aan de alinea
indeling te veranderen. Het ambtelijke taalgebruik moet u maar voor lief nemen. 

Het creëren van een ontwikkelingsgericht planologisch beleidskader voor het gebied Anna 's 
Hoeve. Dat is het doel van het voorontwerp bestemmingsplan park Anna's Hoeve : Op 10 
november jl. heeft het college van burgemeester en wethouders het verzoek gericht tot de 
-commissie Stad om het voorontwerp vrij te geven voor inspraak en voor het overleg als bedoeld in 
artikel 10 van het Besluit op Ruimtelijke Ordening. [De bewering dat B & W op 10 november een 
verzoek hebben gericht aan de raadscommissie Stad is onjuist. B & W hebben een nota (gedateerd 
10 november) over deze zaak in hun vergadering van 30 november behandeld en goedgekeurd.] 

Het bestemmingsplan borduurt voort op het eerder voor het gebied gemaakte Structuurplan en 
Masterplan. Op een aantal punten zijn ook nieuwe wegen ingeslagen. Na de vele reacties uit de 
samenleving is besloten om in het bestemmingsplan te kiezen voor een variant waarbij het 
bestaande park [bedoeld wordt natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve] buiten de 
planontwikkeling wordt gehouden en de sportvelden niet hoeven te worden verplaatst. De 
belangrijkste partijen met belangen in het gebied hebben een breed draagvlak voor de hiermee 
ingeslagen weg. 

Het voorontwerp is erop gericht de ontwikkelingsrichting voor het plan gebied Anna 's Hoeve in 
hoofdlijnen vast te leggen. Uitgangspunt voor de bestemmingsplanregeling vormt de in 2002 
gepresenteerde denkrichting waarbij in het gebied 4 hoofdfuncties zijn te onderscheiden die ten 
opzichte van elkaar gesitueerd zijn: 

• Een nieuwe rioolwaterzuivering met de bijbehorende voorzieningen (op de locatie van de 
voormalige brandplaats en grotendeels onder het bij punt 4 genoemde gronddepot); 

• Een sportcomplex met bijbehorende voorzieningen (op de huidige locatie); 
• Een woongebied met tenminste 600 en maximaal 750 woningen, bestaande uit grondgebonden 

en gestapelde bouw die incidenteel maximaal 8 bouwlagen hoog zal worden (op de locatie van 
de huidige RWZI en de Accumulatievijver); 

• Een gronddepot in de vorm van een recreatieve berg voor de opslag van de vervuilde grond uit 
het gebied die voortvloeit uit de saneringsopgave. 

Daar waar de ontwikkelingen in het plangebied nog niet 
helemaal zijn uitgewerkt, is gekozen voor een globaal plan, 
dat verder uitgewerkt moet worden. Dit betreft vooral de 
nieuwe woongebieden. In deze uitwerking moet een 
optimale invulling van het gebied worden gevonden, met een 
goede balans tussen de hoogte van de bebouwing en het te 
realiseren aantal vierkante meters openbare ruimte. 

De woningbouwplannen worden in een volgende fase van 
planvorming uitgewerkt, waarbij vervolgens de definitieve 
maximale hoogte wordt bepaald Die kan dan uiteindelijk wel 
lager dan 25 meter worden, echter niet hoger. Door het 

aantal woningen waarin het bestemmingsplan voorziet kan nu reeds vastgesteld worden dat de 
maximale bouwhoogte slechts in incidentele gevallen zou voorkomen. De uitwerkingsprocedure 
voorziet te zijner tijd in eigen inspraak- en rechtsbeschermingsprocedures, zodat de 
belanghebbenden betrokken zullen worden bij de verdere uitwerking. > > 
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Hieronder staat een globaal overzicht van de verdere procedure en tijdsplanning. 

Bestemmingsplan Anna's Hoeve 
Inspraak en overleg: december 2004 - april 2005 

april 2005 - juni 2005 Maken ontwerp bestemmingsplan: 
Tervisielegging ontwerp bestemmingsplan: juni 2005 - juli 2005 

november 2005 Vastgesteld bestemmingsplan: 
Goedgekeurd bestemmingsplan: maart 2006 
Onherroepelijk bestemmingsplan: voorjaar 2007 

Toevoeging van de redactie van de Koerier: 
In bovenstaande tekst vindt u tussen vierkante haken al twee toevoegingen van de redactie. 
De officiële tervisielegging van het voorontwerp begon op 23 december, de verschijningsdatum van 
een gemeentelijke advertentie in de Gooi en Eembode. De termijn van zes weken voor het 
indienen van reacties ("zienswijzen") liep af op 3 februari. Het bestemmingsplan heeft GEEN 
betrekking op natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve, dat krachtens het bestemmingsplan 
Monnikenberg van 1970 de bestemming "natuurgebied" heeft. Wethouder Kreugel heeft in april 
2003 toegezegd dat deze bestemming voor Anna's Hoeve van kracht zal blijven. Volgens de 

ZÓ wordt het niet! 

. gemeente kan dat het beste gebeuren door het oude bestemmingsplan 
gewoon te laten bestaan. Dat voorkomt ieder mogelijk misverstand dat de 
gemeente in dit gebied toch wijzigingen zou willen doorvoeren. 

Het Bestuur van de Vereniging heeft besloten om formeel bezwaar te maken 
tegen de toegestane bouwhoogte van 25 meter, omdat deze zeker niet op 
alle plaatsen in het plangebied toelaatbaar is. Aangezien hierover pas bij de 
uitwerking van het bouwplan een goed oordeel geveld kan worden zal het 
bestuur daarover pas bij die gelegenheid een definitief standpunt inbrengen. 

Albertus Perk 
AVOND HISTORISCHE KRING HILVERSUM OVERANNA'S HOEVE 

Op dinsdag 23 november jl. had de Hilversumse Historische Kring "A1bertus Perk" een avond over 
Anna's Hoeve georganiseerd. Drie auteurs van het boek Anna's Hoeve - klein gebied, groot verhaal 
hielden achtereenvolgens een voordracht over het onderwerp dat zij in het boek hadden 
behandeld, met lichtbeelden. Kees van Aggelen stipte het een en ander aan over de geschiedenis 
van Anna's Hoeve, maar lang niet alles, want daarmee zou hij vele uren kunnen volmaken. Sander 
Koopman behandelde in kort bestek de geologie van Anna's Hoeve en wist daarbij dit moeilijke 
onderwerp goed over het voetlicht te brengen. Piet-Jean Boegem vertelde over de geschiedenis 
van het waterbeheer in en rond Anna's Hoeve, een ingewikkeld maar uiterst boeiend aspect van 
het gebied. Het was bijzonder jammer dat hij zijn lezing enigszins moest inkorten wegens 
tijdgebrek. 

De opkomst tijdens deze avond van de Historische Kring, die in de Morgensterkerk in Seinhorst 
werd gehouden, was redelijk groot, zo'n 65 tot 70 personen .. De belangstelling voor onderwerpen 
uit de wijk "Over 't Spoor" is altijd wat gering. De grote publiekstrekkers zijn meestal meer 
conventionele onderwerpen als Gooise buitenplaatsen, Hilversum in vroeger tijden. beeld
bepalende gebouwen in Hilversum, en dergelijke. Deze avond was weer eens iets anders. 
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET ..... 
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website. 
Verscheidene berichten van onze website zijn in omgewerkte en geactualiseerde vorm opgenomen 
als redactionele artikelen in deze Anna's Hoeve Koerier. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

\ Prins Bernhard Cultuurfonds subsidieert boek Anna's Hoeve 
(donderdag 25 november 2004) 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland heeft besloten een subsidie van € 1100,- toe te 
kennen voor de totstandkoming van het boek "Anna's Hoeve - klein gebied, groot verhaal". 

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is zeer blij met deze subsidie
toekenning. Begin juli was subsidie bij dit fonds aangevraagd, maar het fonds 
kon er pas in november een besluit over nemen. Bij de vaststelling van de 
verkoopprijzen van het boek was wel op deze subsidie gehoopt, maar bij 
afwijzing van het subsidieverzoek had een veel hoger bedrag uit de verenigings
kas moeten worden bijgepast om uitgave van het boek mogelijk te maken. 

Doordat het boek al in september is verschenen is het helaas niet meer mogelijk 
om in het boek zelf melding te maken van deze subsidie. 

Prins Bernhard ; Cultuurfonds 

/ 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, be
ter bekend onder de oude naam An
jerfonds en bekend van de jaar
lijkse collecte onder de naam "Anjer
actie" , is het grootste particuliere fonds in Nederland 
dat zich ten doel stelt cultuur en natuurbehoud in 
Nederland te bevorderen. Het fonds heeft een 
activiteiten budget van 16 miljoen Euro per jaar. Het 

investeert in cultuur en natuurbehoud door middel van subsidies, beurzen, opdrachten en prijzen. 
Het Cultuurfonds heeft 15 afdelingen verspreid door Nederland. "Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
geeft cultuur de kans." 

Onze Vereniging beveelt de collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds van harte bij iedereen 
aan. De eerstvolgende collecte, de 60e Anjeractie, zal plaatsvinden van 29 mei tot en met 4 juni 
2005. 
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Plan Anna's Hoeve gaat officieel van start 
(dinsdag 14 december 2004) 

Van de splinternieuwe website "Heel de Heuvelrug", die op 
13 december van start is gegaan, nemen wij graag het volgende 
bericht over. 

Start Plan Anna's Hoeve - Project De Groene Schakel 

Op 15 december om 16.00 uur vindt in paviljoen Anna's Hoeve te 
Hilversum de officiële start plaats van de uitvoering het Plan Anna's 
Hoeve. Verschillende overheden en het Goois Natuurreservaat 

hebben de handen ineengeslagen voor uitvoering van dit plan. Begonnen wordt met een 
omvangrijke bodemsanering in het gebied. In aanvulling hierop werkt het Goois Natuurreservaat 
aan het project De Groene Schakel. Met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij wordt 
gewerkt aan natuurherstel, verruiming van de mogelijkheden voor rustige recreatie en het herstel 
van ecologische verbindingen. Resultaat van dit project is dat het gebied gaat functioneren als 
groene schakel tussen het Gooi en het Utrechtse deel van de Heuvelrug. Op 
www.heeldeheuvelrug.nl kunt u alles over De Groene Schakel lezen. 

Saneringen in Anna's Hoeve: de eerste drie weken 
(dinsdag 21 december 2004) 

Maandag 6 december 2004 was het eindelijk zover: in op
dracht van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) van 
het Hoogheemraadschap AGV begint aannemingsmaat
schappij Germieco BV uit Wormerveer met de eerste voor
bereidende werkzaamheden voor de saneringen in natuur
gebied Anna's Hoeve. Men begint eerst aan de plaatsing van 
een 910 meter lang hek rondom de Speelweidevijver. Daartoe 
moeten paden rondom de vijver worden verbreed en geëga
liseerd. En een grote wilg langs de oever moet daarvoor 
verdwijnen. 

Woensdagmorgen: de eerste tegenvaller. Een groot stuk van het hek, dat de middag tevoren was 
geplaatst maar ongeschoord was achtergelaten, is omgegooid en moet weer overeind worden 
gezet. Een harde les: in Hilversum-Oost moet alles direct stevig worden vastgezet om het 
vandalen zo lastig mogelijk te maken. 

Maandag 13 december: onder toeziend oog van mensen van 
DWR, de Hengelsportvereniging Hilversum en de nodige 
belangstellende kijkers, begint een professioneel visbedrijf in 
de vrieskou met het leegvissen van de vijver. Aan dertig 
centimeter water zou men genoeg hebben om met netten te 
kunnen vissen, maar helaas: het waterpeil is daarvoor al te 
laag, als gevolg van de droogte van de afgelopen weken. 
Dus moet er worden gevist met elektriciteit. Door stroom

stoten raken de vissen tijdelijk verlamd, komen bovendrijven en kunnen opgeschept worden. Een 
gevangen snoek van zo'n 130 centimeter lengte baart opzien. De gevangen vissen worden in vier 
grote vierkante bakken gedeponeerd, de viseters gescheiden van de niet-viseters. Iedere stroom
stoot werkt slechts in een klein stukje van de vijver. De hele vijver wordt "bewerkt" maar omdat 
vissen kunnen zwemmen wordt lang niet alles gevangen. Aan het eind van de dag lopen de 
schattingen uiteen: van 50 tot 90% van de vis in de vijver is gevangen. Het zal daar wel ergens 
tussenin zitten. Volgens het journaal van TV Noord-Holland van die avond bedroeg de vangst 50 
snoeken, 100 karpers en 200 kilo witvis. 
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Aangezien niemand de sleutel heeft Van de afsluitbalk van het parkeerterrein, kan 
men met de auto niet in de buurt van de vissteiger komen. Vanaf het fietspad 
tegenover de Berg worden de gevangen vissen in de Bergvijver gekieperd. In 
het midden van de Speelweidevijver wordt een stukje vijverbodem uitgediept, 
zodat de overgebleven vissen daaruit kunnen worden weggevangen zodra over 
een tijdje de rest van de vijver zal zijn drooggevallen. 

pag 
Vissen 

Gevreesd moet worden dat kikkers, padden en schildpadden zich in de decemberkou allang in de 
modderige bodem hebben ingegraven. Als ze in het vroege voorjaar weer actief worden, zal de 
vijver droogstaan. Of zij de waterbodemsanering dan zullen overleven is nog maar de vraag. 

Op 13 december zijn de mannen van Germieco intussen 
begonnen met het graven van een sleuf langs de zuid
oever van de vijver, en het aanbrengen van de omleidings
pijp die het water uit het regenwaterriool van Hilversum 
Zuidoost rechtstreeks naar de Vijver bij het Witte Strandje 
zal voeren. Ook daarvoor moet een grote boom wijken, 
vlakbij de oever van de slurf naar het dammetje. 

Het uitgegraven zand is op veel plaatsen zichtbaar 
vervuild. Een echte verrassing is dat niet. Het is een illusie 
dat de saneringen echt alle vervuiling uit Anna's Hoeve 

kunnen weghalen. Maar men mag aannemen dat na afloop van de operaties de vervuiling zal zijn 
verdwenen die echt gevaarlijk is voor de volksgezondheid en/of de grondwaterkwaliteit. Op 
maandag 20 december is men aan het eind van de middag zover dat de toevoerkraan naar de 
Speelweidevijver kan worden dichtgedraaid. Aangezien het niet regent, staat de omleidingspijp 
nog droog wanneer dit deel van de werkzaamheden op 21 december wordt voltooid. 

Terug naar woensdag 15 december: de "officiële start" van de saneringswerkzaamheden! Vele 
genodigden van de bij de sanering betrokken partijen, en van de pers en van Omroep Hilversum, 
verzamelen zich om vier uur in paviljoen De Nieuwe Anna's Hoeve. De hoogstgeplaatste 
bestuurder, milieugedeputeerde Albert Moens van de provincie, zit vast in een file en arriveert te 
laat voor de startplechtigheid. Maar alle anderen zijn er wel: coördinerend wethouder Niek Kreugel 
van Hilversum, Larens milieuwethouder Maria Klingenberg-Klinkhamer (de eveneens te saneren 
Laarder Wasmeren liggen immers grotendeels in de gemeente Laren, evenals een klein stukje 
van de Bergvijver van Anna's Hoeve), Peter Korzelius, dagelijks-bestuurslid van het 
Hoogheemraadschap AGV, en Henk Korten, rentmeester van het Goois Natuurreservaat. Er zijn 
trouwens nog meer wethouders: mevr. A.M. de Groot-Kennis van Laren en mevr. W. Metz van 
Huizen. Evenals een aantal gemeenteraadsleden zijn zij hier als bestuurslid van het GNR. Nadat 
het hele gezelschap naar de plek is gewandeld waar de pijp vanuit de Riebeeckvijver uitkomt in de 
Speelweidevijver, houdt wethouder Kreugel een kort toespraakje waarna omstreeks kwart over 
vier, in de beginnende schemering, de symbolische start 
van het project kan plaatsvinden. Bij de plek waar de 
omleidingspijp begint, ligt een grote berg wit zand met 
daarin vijf spades die met rood en wit crêpepapier aan 
elkaar gebonden zijn. De vijf afgevaardigden moeten 
tegelijk een paar scheppen zand in de kuil mikken, waarbij 
de band tussen de spaden niet verbroken mag worden. 

De plaats van de afwezige gedeputeerde wordt daarbij 
even ingenomen door ambtenaar Ruud van Gorkom, 
provinciaal projectleider van Plan Anna's Hoeve. Alles 
verloopt volgens plan. Nadat ook een vlag is gehesen 
met het nieuw ontworpen logo van Plan Anna's Hoeve (reeds te zien op onze website), kan het 
gezelschap terugkeren naar het Paviljoen waar Albert Moens intussen is gearriveerd. 

Achtereenvolgens krijgen het woord, voor een toespraakje of het geven van techniche toelichting: 
gedeputeerde Moens, "groen-ambtenaar" John Boon, DWR-projectleider Jan Stoeten, AGV
bestuurslid Peter Korzelius, de Larense wethouder Maria Klingenberg, GNR-rentmeester Henk 
Korten, communicatieambtenaar Roland Jurriëns, professor Jan Sevink van de Universiteit van 
Amsterdam, en mevrouw Willy Metz als vice-voorzitter van het GNR. 
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De gegeven uitleg is kennelijk zo duidelijk en volledig dat de pers geen vragen heeft. Zo kan na 
een dankwoordje worden overgegaan tot de consumptie van de traditionele hapjes en drankjes, 
waarbij uiteraard in de wandelgangen nog de nodige informatie wordt uitgewisseld en banden 
tussen de aanwezigen verder worden verstevigd. 

Zijn alle problemen nu de wereld uit? Zeker niet: veel technische vragen moeten nog worden 
beantwoord en over netelige problemen moeten nog knopen worden doorgehakt. Maar tijdens 
deze startbijeenkomst hebben de projectpartners zich in het openbaar zó aan elkaar verplicht, dat 
het haast ondenkbaar is dat er nog partijen uit de boot kunnen vallen waar ze met de nodige 
aandrang van Albert Moens uiteindelijk ingestapt zijn. 

Tegenslag bij droogzetten Speelweidevijver 
(dinsdag 28 december 2004) 

Wandelaars in Anna's Hoeve konden 
tijdens en na de kerstdagen zien hoe 
het water in de achterste vijvers tot 
grote hoogte was gestegen, en dat 
maandag na Kerst de halflege Speel
weidevijver weer vol water begon te 
lopen. Wat is er misgegaan? 

Vóór Kerstmis had DWR de schuif in 
het Grote Laarder Wasrneer openge
zet, waardoor er weer water in de 
Bergvijver werd ingelaten. Gezien de 
zeer lage waterstand als gevolg van 
de droge weken in december, was 
dat op zich niet zo gek. Het was 
tevens de bedoeling om te testen of 
er water kan worden getransporteerd De Speelweidevijver 
van Anna's Hoeve naar de Van Rie- (tekening R. van 't Hoff) 

beeckvijver, dus tegengesteld aan de 
normale stroomrichting. Voor het nieuwe watersysteem dat in de maak is voor de toekomstige 
situatie, als de nieuwe waterzuivering klaar zal zijn, heeft men deze omgekeerde stroomrichting in 
gedachten voor de afvoer van het gezuiverde rioolwater (effluent). Althans voor droge tijden . Na 
regenval zou de stroomrichting weer ouderwets worden: regenwater uit het hemelwaterriool naar 
Anna's Hoeve, en het effluent moet dan worden afgevoerd van de RWZI naar de Gooier(s)gracht. 

Doordat in de Kerstnacht ook de hemelsluizen wijd opengingen, steeg het peil in de qua grootte 
gehalveerde vijvers van Anna's Hoeve wel heel erg snel. Op maandagochtend werd het hoogste 
peil (ca. 273 cm boven NAP) bereikt sinds het natte voorjaar van 1999 toen het water tot peil 288 
kwam. Op maandag is de Wasrneerschuif snel weer dichtgezet. 

Het doorstroomexperiment moest tegelijkertijd worden stopgezet, omdat er in de omleidingspijp 
een lek bleek te zitten, een paar meter voor het "dammetje" in de slurf tussen de Speelweidevijver 
en de Vijver bij het Witte Strandje. Dit lek kan pas na de schoolvakantie worden gerepareerd. 
Noodgedwongen staan de drie vijvers nu allemaal met elkaar in verbinding. Zowel vanuit de 
achterste vijvers van Anna's Hoeve als uit de Van Riebeeckvijver komt er weer water in de 
Speelweidevijver. 

Gelukkig zal er na de reparatie van het lek nog tijd genoeg zijn om de Speelweidevijver alsnog te 
laten droogvallen en de laatste vissen weg te vangen. Want het baggeren van de waterbodems 
zal waarschijnlijk pas in mei beginnen. 
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Vier nestkasten opgehangen in Anna's Hoeve 
(zondag 9 januari 2005) 

Op Oudejaarsdag zijn tussen twaalf en een uur vier nestkasten 
aangebracht aan bomen in Anna's Hoeve. Dit gebeurde door 
vrijwilligers van de Roofvogelwerkgroep. De drie nestkasten (voor 
bosuil, specht en boomklever of boomkruiper) die de Vereniging 
cadeau kreeg tijdens de Werkdag in het Landschap op 25 
september, zijn geplaatst in een bosperceel tussen de Bergvijver en 
de spoorlijn. De Roofvogelwerkgroep had nog een tweede uilenkast 
meegenomen die een plekje heeft gekregen aan de achterkant van 
de Berg van Anna's Hoeve, op de helling aan de kant van het Grote 
Laarder Wasrneer. Deze plekken zijn met zorg uitgekozen, op ruime 
afstand van de snelweg, de Weg over Anna's Hoeve en de spoorlijn. 

Het Boswerk in 2004 
(woensdag 12 januari 2005) 

Het aantal werkuren van de vrijwillige "bosploeg" van Anna's Hoeve is in 2004 met ongeveer 20 % 
gedaald ten opzichte van 2003, tot 106 uur. In totaal werd 18 x (in 2003: 20 x) op woensdag
middag in het terrein gewerkt. Door vakanties en andere oorzaken lag het werk vrijwel stil van eind 
april tot begin september. Daarom werden in november en december extra werkdagen ingelast. 

De bos ploeg telt een vaste kern van 4 medewerkers 
die echter niet allemaal iedere keer beschikbaar zijn. 
Een enkele keer komen een of meer andere mensen 
helpen. Gemiddeld is men met 3,3 personen aan de 
slag, meestal gedurende 2 uur. Extra hulp is altijd 
welkom, ook al is het maar voor één keer! Er wordt 
vooral Amerikaanse vogelkers verwijderd en zwerfvuil 
opgeruimd. Er wordt in principe gewerkt op de 2e en 
4e woensdagmiddag van iedere maand, van 13.30 tot 
ca. 15.30 uur. Verzamelen bij de slagboom Lieberger
weg / Anthony Fokkerweg. Materiaal is aanwezig en in 
de pauze is er chocolademelk met koek. Nadere 
informatie op tel. 6832 762. 

- c.:: .... I........ _ -~~~ 
\4~-'o!,... _. \\ 

~. .. ....,.. . , ..... ". -~ ... -...... 

Het totale (voor de verzekering opgegeven) aantal uren is in 2004 gedaald van 206 tot 152 uur, 
doordat er slechts één keer een korte (schoonmaak-)actie met een schoolklas kon worden 
gehouden. Door omstandigheden gingen de gebruikelijke voorjaars- en najaarsactie met de 
Nassauschool in 2004 niet door. 

Niet in bovenstaande aantallen inbegrepen zijn de uren die onze vrijwilligers hebben gestoken in 
door anderen georganiseerde acties in Anna's Hoeve: in februari op een zaterdag een werkdag 
van de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant, en in september op een zaterdag de Werkdag 
in het Landschap van Landschap Noord-Holland. 

Evenmin inbegrepen zijn de educatieve natuurwandelingen door Anna's Hoeve onder leiding van 
onze voorzitter Meijndert Ruitenberg. Er vonden twee publiekswandelingen en drie wandelingen 
met schoolklassen plaats. Er zijn in 2004 nog meer wandelingen door Anna's Hoeve 
georganiseerd waarbij onze vereniging op een of andere manier was betrokken: door de 
vereniging IVN, het Dudokcentrum, de Gemeente Hilversum en Landschap Noord-Holland. 

D 
(~, 

Ons Internet-adres blijft bereikbaar via: go.to/annashoeve 
maar is ook bereikbaar via: www.annas-hoeve.tk 
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EERSTE NIEUWSBRIEF "ANNA" VERSCHENEN 
In de tweede week van het nieuwe jaar verscheen de eerste 
aflevering van de nieuwsbrief "Anna", gewijd aan Plan Anna's Hoeve. 
Het is een gemeenschappelijke uitgave van de projectpartners van het 
plan, de provincie Noord-Holland, de gemeentes Hilversum en 
Laren, het Hoogheemraadschap AGV/DWR en het Goois Natuur
reservaat. In zekere zin is de nieuwsbrief een voortzetting van de 
eerdere nieuwsbrieven over Plan Anna's Hoeve van de gemeente 
Hilversum, maar de lay-out is veranderd en de oplage is verhoogd. 

Deze eerste editie telde 8 pagina's op A4-formaat, was fraai 
gemustreerd en bevatte zeer lezenswaardige artikelen, onder andere 
over het ontwerp voor de herinrichting van de Speelweide na de 
sanering en over het GNR-natuurproject De Groene Schakel, waarin 
Anna's Hoeve en de Laarder Wasmeren de hoofdrol spelen. Verder 

onder meer een uitnodiging voor de informatie-avond in Paviljoen de Nieuwe Anna's Hoeve op 20 
januari, en een bericht over "ons" boekje Anna's Hoeve - klein gebied, groot verhaal. 

De nieuwsbrief werd huis-aan-huis bezorgd op ca. 4100 adressen in het deel van Hilversum-Oost 
met de volgende grenzen: spoorlijn, Oosterengweg, Jan van der Heijdenstraat, Larenseweg, 
Kamerlingh Onnesweg, Aardjesberg. (Om onduidelijke redenen is het Kamrad ten noorden van 
Aardjesberg, evenals het wijkje Siriuslaan/Orionlaan, buiten de boot gevallen.) AI onze 474 leden 
buiten het verspreidingsgebied kregen de nieuwsbrief per post thuisgestuurd, door een 

-samenwerkingsverband tussen onze vereniging (die de adreslabels leverde en opplakte) en de 
gemeente Hilversum (die voor de verzending zorgde). 

* HET LOGO VAN PLAN ANNA'S HOEVE 

Op 15 december jl. werd bij de officiële start van de uitvoering 
van Plan Anna's Hoeve ook het logo dat voor dit project is 
ontworpen openbaar gemaakt. 

Het (blauwe) plusteken in een groene cirkel symboliseert de 
meerwaarde van het samenwerken van verschillende instanties. 
De kleur blauw is symbool voor het water in het gebied, het 
groen voor de natuur. Met de kleur bruin van het vierkant 
wordt de nieuwbouw aangeduid. 

* 
SPEELWEIDE GAAT ER NA SANERING ANDERS UITZIEN 

Ongeveer een halve eeuw geleden werd de Speelweide aangelegd. Het moerassige gebied ter 
plaatse werd toen opgehoogd, onder andere met afval uit de omgeving van de Gasfabriek. Pas veel 
later werd bekend dat dit materiaal zwaar giftig is. Binnenkort gaat daarom de Speelweide op de 
schop. 

Zodra de ongeveer anderhalve meter dikke laag vervuilde grond is afgegraven en afgevoerd naar 
het beoogde gronddepot bij de voormalige wielerbaan, zal de Speelweide niet met schone grond 
worden opgehoogd tot het huidige niveau. Ten eerste zou dat vreselijk duur zijn, en ten tweede 
botst het met het plan van het Hoogheemraadschap om de Speelweide te kunnen gebruiken als 
piekberging na uitzonderlijk zware regenval. Zo wil men, in het kader van het nieuwe waterbeleid 
in Nederland, inspelen op de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. 
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De Speelweide zal aan de noordkant een 
V-vormige laagte krijgen. Hier komt een 
stukje van het vroegere moerasgebied 
terug. Het wandelpad dwars over de 
Speelweide zal de laagte kruisen met een 
vlonder. Het dammetje tussen de "slurf' 
aan de Speelweidevijver en de Vijver bij 
het Witte Strandje zal plaatsmaken voor 
een brug, de vierde in Anna's Hoeve. 

Het minder lage deel van de Speelweide 
zal bruikbaar blijven voor grote evene
menten als de Maple leaf loop. De be
boste hoogte tussen de Speelweide en de 
Vijver bij het Witte Strandje blijft intact. 
Ook langs de zuidkant van de Speelweide 

komt een beboste hoogte, waardoor de Speelweide een luwe plek wordt. Aan de zuidwestkant is 
een strandje geprojecteerd, dat beter op de zon ligt dan het Witte Strandje. De Speelweidevijver 
behoudt zijn flauw aflopende, zandige oevers, maar wordt uitgediept tot grondwaterniveau, zodat 
hij nooit zal droogvallen. De "slurf" wordt ook uitgediept, en verbreed. 

De nieuwe Speelweide is ontworpen door landschapsarchitect John Boon van de gemeente 
Hilversum. Het ontwerp doet recht aan de oorspronkelijke vormgeving van Anna's Hoeve door 
gemeentearchitect Dudok en hoofd plantsoenendienst Meijer. AI in juli heeft het verenigingsbestuur 
met het ontwerp ingestemd. Bij de officiële start van Plan Anna's Hoeve, op 15 december, werd 
het ontwerp aan de pers getoond. Ook in de eerste Nieuwsbrief Anna is een artikel aan het 
ontwerp gewijd. 

TERREINBEZOEK OVER TOEKOMST VAN ANNA'S HOEVE 

Op woensdag 8 december van 9 
tot 12 uur waren drie medewer
kers van het Goois Natuurreser
vaat op werkbezoek in Anna's 
Hoeve: Gerrit Kremer (bos
wachter en Regiobeheerder Zuid), 
Poul Hulzink (hoofd terreinbe
heer) en Paul Ubbink (stafmede
werker Beleid). Samen met Meijn
dert Ruitenberg en Gerard Peet 
(respectievelijk voorzitter en 
secretaris van de vereniging) 
maakten ze een rondgang door 
het terrein, waarbij al snel bleek 
dat de ideeën van het GNR en van 
het verenigingsbestuur goed op 
elkaar aansluiten en op hoofdzaken 
samenvallen. 

Vln.r.: Meijndert Ruitenberg, Gerrit Kremer, 

Gerard Peet, Pou/ Hu/zink, Pau/ Ubbink 

Alle vijvers zullen na sanering aanmerkelijk dieper zijn dan nu. Op veel plaatsen zullen ze in het 
grondwater steken, waardoor ze zelfs bij langdurige droogte voldoende water blijven bevatten om 
vissterfte te voorkomen. Onder gemiddelde omstandigheden zullen de vijvers overigens > > 

• 
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ruim voldoende water bevatten: in de toekomst worden ze namelijk niet alleen gevoed met water 
uit het regenwaterriool, zoals nu, maar ook met een hoeveelheid effluent (gezuiverd afvalwater) uit 
de nieuw te bouwen RWZI. 

Het uitdiepen van de vijvers maakt het op sommige plaatsen nodig de vijvers te verbreden, bij 
voorbeeld bij de verbindingsslurf tussen de Speelweidevijver en de Vijver bij het Witte Strandje. 
Het huidige dammetje verdwijnt en wordt vervangen door een brug, de vierde in Anna's Hoeve. Of 
voor de verbreding op deze plek een rij hoge populieren moet wijken is nog een punt van studie. 
Dat geldt ook voor de toekomst van de Oude Poel, het "kommetje" tussen de Vijver bij het Witte 
Strandje en de Liebergerweg. Moet deze waterpartij een besloten bos poel blijven of een meer 
open karakter krijgen? De verbinding tussen de Oude Poel en de vijver gaat verdwijnen, zodat er 
geen vissen meer in de poel kunnen komen en de poel weer een geïsoleerd grondwaterven wordt, 
net als vroeger, voordat de vijvers gegraven waren. Reptielen en amfibieën krijgen meer kansen als 
er geen vis in de poel zit. Een onbegroeide, zonbeschenen noordoever zou een nog betere biotoop 
scheppen. Maar daardoor verandert het karakter van deze plek. Het is nog onduidelijk hoeveel van 
de begroeiing rondom de Oude Poel bij de sanering zal sneuvelen. Dat maakt het lastig nu al een 
besluit te nemen over de toekomst van de poel. 

Het werkbezoek heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat de toekomst van het vijvergebied bij het 
GNR in vertrouwde handen is. Het ontwerp van Dudok wordt gerespecteerd en er wordt 
gewetensvol gezocht naar de best mogelijke maatregelen waarbij zowel de natuur en het landschap 
als de recreatie aan hun trekken zullen komen. 

'ei? 
ANNA'S HOEVE - KLEIN GEBIED, GROOT VERHAAL 
Het door de vereniging in eigen beheer uitgegeven boek over Anna's Hoeve 
mag zich in een buitengewone belangstelling verheugen: de verkoopresul
taten tot nu toe, over een periode van ruim vier maanden, zijn uitstekend! 
Kennelijk vervult het boek een behoefte en dus was het een goede 
beslissing van het bestuur om het te laten maken. 

Het kan niet genoeg herhaald worden: Anna's Hoeve - klein gebied, groot 
verhaalis het resultaat van de belangeloze inspanningen van allerlei verschil
lende mensen, die ieder hun specifieke kennis van een aspect van Anna's 
Hoeve aan het boek bijdroegen. De vereniging heeft een deel van haar 
spaargeld besteed aan de productie van het boek, maar zonder de giften 
in geld en natura van de volgende instellingen zou de uitvoering van dit 
boekproject een stuk moeilijker geweest zijn: 

Prins Bernhard Cultuurfonds (afd. Noord-Holland) 
Hydron Midden-Nederland (Utrecht) 
DWR (van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) 
Legal & General (Hilversum) 
Paviljoen de Nieuwe Anna's Hoeve (Hilversum) 
Goois Natuurreservaat (Hilversum) 

Dankzij deze ondersteuning is de vereniging erin geslaagd het boek zo goedkoop mogelijk te 
houden, zodat de prijs voor bijna niemand een beletsel hoeft te vormen om het aan te schaffen. 

Het boek is prachtig uitgevoerd door de Hilversumse uitgeverij Verloren. Inhoudelijk mag het er 
ook zijn, maar ondanks dat de redactie haar uiterste best heeft gedaan het manuscript foutloos bij 
de uitgeverij af te leveren, zitten er toch nog fouten in, tot ieders grote ongenoegen. Hierbij een 
opsomming van de errata: > > 
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bijschrift kaartje tegenover titelpagina: 
"13. Oude Poel" moet zijn" 13. Nieuwe Poel" 
blz. 21, bijschrift afb. 2.6: 
"Oude Poel" moet zijn "Nieuwe Poel" 
blz. 28, bijschrift afb. 3.3: 
"dopheide" moet zijn "struikheide" 
blz. 48: 
"gletsjer uit de laatste ijstijd" moet zijn "gletsjer uit de voorlaatste ijstijd" 

In de volgende boekhandels is Anna's Hoeve - klein gebied, groot verhaal verkrijgbaar voor € 7,95: 

In Hilversum: 

Buiten Hilversum: 

Toko Roko aan van der Heijdenstraat) 
Voorhoeve & Dietrich Rozenbeek (Schoutenstraat) 
Boekhandel Vuyk (Leeuwenstraat) 
Antiquariaat Frans Melk (Havenstraat) 
AKO (Station) 
AKO (Seinhorst) 
Tabak en Zo (Riebeeckgalerij) 
Boekhandel Buijs (Winkelcentrum Kerkelanden) 
Plantage Boekhandel (Kerkstraat) 
WV (Noordse Bosje) 

Larense Boekhandel (Laren) 
Boekhandel Los (Bussum) 
Boekhandel Den Boer (Baarn) 

Het boek is ook bij de vereniging te koop voor het gemakshalve afgeronde bedrag van € 8,00. Voor 
verenigingsleden geldt de weggeefprijs van € 2,00, contant te betalen op het redactieadres van de 
Anna's Hoeve Koerier: Helga Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum (tel. 035 6855 951). Niet
leden die het boek voor zo weinig geld willen hebben moeten eerst lid worden en de 
jaarcontributie van minimaal € 1,83 (een halve eurocent per dag) betalen. 

Anna's Hoeve - klein gebied, groot verhaalkan ook telefonisch besteld worden. Na betaling van het 
aankoopbedrag op girorekening 4920 844 ten name van Ver tot Behoud v Anna's Hoeve/eo 
(natuurlijk onder vermelding van het aantal bestelde boeken en het bezorgadres) zal het boek door 
de post of een vrijwilliger worden langsgebracht. Eventuele portokosten zijn voor rekening van de 
vereniging. 

c&? 
WEB-ENQUÊTE OVER BOUWHOOGTE PLAN ANNA'S HOEVE 

Op de website van voormalig LH-raadslid Derk Munnik (die zich van de partij van Jan Nagel heeft afgesplitst 
en als eenmansfractie onder de naam "Groep Munnik" verdergaat) stond in december een enquête met één 
vraag: "Bent u het ermee eens dat er aan de randen van de stad (als voorbeeld Plan Anna's Hoeve) tot 25 
meter hoge flatgebouwen (8 bouwlagen) worden gebouwd?" 

De antwoorden waaruit gekozen kon worden waren als volgt: 
I. Ja. 2. Nee. 3. Maximaal 4 bouwlagen. 4. Maximaal 6 bouwlagen. 

De sluitingsdatum van deze enquête was 21 december. In totaal werden er 18 stemmen uitgebracht, als 
volgt verdeeld: 
1.8 eens met een bouwhoogte van 25 meter. 
2. 10 oneens (dat is inclusief antwoorden 3 en 4). 
3.7 voor maximaal 4 bouwlagen; 
4. I voor maximaal 6 bouwlagen. 
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GROEP SA VAN HSV OP BEZOEK IN ANNA'S HOEVE 

Op maandag 22 november heeft een klas (groep Sa) van de Hilversumse 
Schoolvereniging, een basisschool aan de Frans Halslaan, onder leiding van 
onze voorzitter Meijndert Ruitenberg een wandeling door natuurgebied 
Anna's Hoeve gemaakt. Danique, Erik, Luna, Max, Nikki, Tobias en Xander 
hebben daarover een tekening gemaakt, en vier van hen hebben er ook 
een verslagje over geschreven. We drukken hier drie van de tekeningen af, 
met gedeelten van de vier verslagjes . 

. >. " 'I ! ;-j 1 Wi"j gingen naar Anna 's Hoeve. Toen we een stuk in het bos 
,- ~ gelopen hadden kwamen we bij een stukje hei. Heel veel kinderen 

.:::- gingen over de hei lopen en ik ook. Ik en de andere kinderen 
gleden vaak uit. Want er lag een soort slijm op. Het was heel vies. 
De gids wist heel veel over de natuur. Het was heel leerzaam en 
natuurlijk ook heel leuk. 
Nikki 

Het was leuk in het bos. je hebt veel dingen laten zien. En de berg 
van Anna's Hoeve, het is wel jammer dat het als vuilberg gebruikt 
werd En dat reigertje in die boom dat was wel zielig voor dat 
reigertje. En dat duintje was wel mooi maar volgens mij kon je 
daar niet uit drinken (de Nieuwe Poel, redactie Koerier) want er 
zat heel veel zand in en misschien ook slechte bacteriën voor ons. 

En ik vond het heeeeeeelleuk en heel erg -------.--

~e;a;::! ,(~i~~ 
We hebben in Anna's Hoeve een wandeling 
gemaakt. We hebben een paddestoel ge
zien, het was een soort zachte poep. We 
hebben een heleboel paddestoelen gezien, 
een gele, een bruine, een bezje, een hele
boel. We hebben alle herfstkleuren gezien. 
Op het einde hebben we een pet en een 
vaantje gekregen. 
Max 

~ 
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We zijn naar Anna's Hoeve gegaan. Het 
was heel leerzaam en mooi. Het enige 
wat ik erg vies vond waren de slijm
zwammen. 
Nadat we terug waren heb ik nieuwe 
schoenen gekregen, de andere waren 
te vies. Het was een heeeeeele leuke 
leerzame mooie wandeling. Ik denk dat 
we wel 2 km gelopen hebben. En dat is 
heeeelgoed 
Luna 
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WATERSTAND VAN DE BERGVIJVER 
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peildatum 

Zeer opvallend in deze grafiek is de piek met de Kerstdagen. Elders in dit blad kunt u hier meer 

over lezen onder het kopje ''Tegenslag bij droogzetten Speelweidevi jver", bij de eerder via Internet 
gepubliceerde berichten. 

NATUUR IN DE SPOORBERMEN 

T oen ruim honderdvijftig jaar geleden de eerste spoorlijnen werden aangelegd. had men er nog geen idee 
van dat de spoorbermen een belangrijke rol in de Nederlandse natuur zouden gaan spelen. We zullen in 
deze lesbrief eens kijken hoe het zit met de natuur langs de rails , maar willen je duidelijk waarschuwen om 
daar zelf niet te gaan kijken. Dat is veel te gevaarlijk! 
In het verleden werd voor de aanleg van spoorwegen een brede strook naast de rails vrij gehouden om 
vonken van de stoomlocomotieven op te vangen. De stroken grond naast de rails zijn op veel plaatsen 
geschikt voor allerlei dieren om er te wonen of langs te trekken en voor allerlei planten om er te groeien. 
Spoorlijnen zijn niet alleen voor mensen verbindingsroutes maar ook voor sommige dieren en planten. 

Planten in de berm 
Zaadjes van planten kunnen worden meegenomen doqr t ré'inen en op die manier honderden meters verder 
terecht komen. In Flevoland rukt op die manier de Gevlekte rietorchis op langs verschillende spoorbanen. 
Dit is een bijzondere plant die 15 tot 60 cm hoog wordt en in juni en juli bloeit. Bij het Naardermeer komt 
het grasklokje weer terug, vooral ook doordat de spoorbermen goed beheerd worden. Voor 1993 werden 
de bermen kort gemaaid en werd met behulp van een sproeitrein gif langs de rails gesproeid om de 
plantengroei tegen te gaan. Nu probeert men door ander beheer de begroeiing te beïnvloeden. Ook de 
grondsoorten waaruit de berm bestaat zijn belangrijk voor de soorten planten die er kunnen groeien. Op 
voedselarme grond groeien vaak bijzondere soorten en omdat de grond door niemand betreden wordt, 
worden ze niet aangetast. > > 
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Dierenleven langs het spoor 
Doordat er veel verschillende planten langs het spoor groeien, leven er veel soorten insecten. Op zanderige, 
dunbegroeide plekken graven graafbijen en graafwespen hun nesten in de grond. Op grassen leggen vlinders 
als het zandoogje en het dikkopje hun eitjes, terwijl rupsen van de dagpauwoog, de Kleine Vos en het 
Landkaartje van brandnetels leven. Bloeiende kruiden, zoals het koninginnenkruid, de herfstaster en de 
guldenroede trekken ook vlinders en bijen aan. Hierop worden bijvoorbeeld de distelvlinder, de gehakkelde 
aurelia en de Atalanta gezien. In braamstruiken en ruige bosjes nestelen allerlei zangvogels. 

Konijnen en vossen 
Konijnen graven graag holen in de hellingen van spoorbermen. Waar konijnen zijn, komen 
ook vossen die oude holen van konijnen nog verder uitgraven. In het Gooi en de Vecht
streek vormen de konijnen geen probleem, maar in Flevoland bij het spoor naar de Hol
landse Brug zitten er zoveel dat er gevaar is voor verzakking van de rails als er te veel 
gangen onderdoor komen te lopen. 

Stobben 
Langs de spoorlijn tussen Hilversum en Baarn zijn boomstobben neergelegd om verschil
lende dieren een schuilplaats te bieden. (Een stobbe is een boomstomp, een wortel
stronk.) Dergelijke routes liggen soms ook naast autowegen die onder brede viaducten 
doorlopen. Dieren die er gebruik van maken zijn boommarters, dassen, vossen, egels, 
aardmuizen, ringslangen, zandhagedissen, kamsalamanders en kleintjes als rode bosrnieren, 
loopkevers en heideblauwtjes. Veel dieren weten dat treinen wel veel lawaai maken, maar boommarter 
dat er geen gevaar is. Ze blijven rustig vlakbij staan als er een trein voorbij raast. 

Dassen 
Bij Hollandsche Rading en bij Kasteel Groeneveld worden 
dassentunnels gemaakt, die zó worden aangelegd, dat ze 
van het bos aan de ene kant van de spoorlijn naar het 
bos aan de andere kant lopen. 
Zo worden voor de dieren 
verschillende natuurgebieden 

op een veilige manier met elkaar verbonden. Of de 
dieren er ook gebruik van maken, kan men contro
leren door te kijken welke sporen er lopen. 

Ringslangen 

.-..::.-~ .... 

zandhagedis 

Voor deze dieren worden in spoorbermen hier en daar heuveltjes gemaakt en poelen gegraven. Hopen 
gemaaid gras, takken en bladeren laat men een tijd liggen omdat de ringslangen daar graag in kruipen. Ze 
gebruiken die plaatsen ook om eieren te leggen. Men schat dat er langs de spoorlijn tussen Weesp en 
Diemen enkele honderden ringslangen zitten. 

Otters 
In Noord-Holland probeert men de otter een nieuwe kans te geven om terug te keren in de natuur. 
Daarvoor moet de waterkwaliteit verbeterd worden en spelen verbindingen tussen wateren een rol. 
Bijvoorbeeld tussen twee bermsloten naast een spoorlijn. Dat kan gedaan worden door duikers onder de 
spoorlijn aan te leggen. (Een duiker is een ondergrondse verbindingspijp, meestal onder een weg of pad 
door.) 

Ecoduct 
Een ecoduct is een verbinding over een snelweg en/of tussen twee natuurgebieden. De Natuurbrug over de 
Zanderij tussen Hilversum en Bussum zal in de toekomst de Westerheide met het Spanderswoud verbinden 
en vormt dan een brug over de spoorlijn en de weg. 

Bermbeheer 
Het beheer van de spoorbermen is dus niet meer gericht op alleen het maaien, maar ook op de inrichting en 
de vegetatie (plantengroei). Dat levert dubbele winst op. De kwaliteit van de natuur in de spoorbermen 
wordt beter en de kosten van het onderhoud zijn meestal lager. 

Uit nummer 2002/1 van het toen nog bestaande Milieutijdschrift De Wijde Blik 
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PUZZEL: HILVERSUM MEDIASTAD - DE PROGRAMMAlS 

Dit keer hebben we een aantal televisieprogramma's van de diverse omroepen en zenders in onze 
Woordzoeker verwerkt. Indien u alles gevonden heeft blijft een aantal letters over. Die vormen 
tezamen de oplossing, die in nauw verband staat met het omroepwezen. Succes! 
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A 0 S E K N N A E A I A R E L E N A I E E 0 T U 

V I I 0 E L E R N L T K P E L R 0 W N L A N E 0 

T T U IJ R T G M S L E 0 0 W I E C T G T U A L Y 

R A H R S R I 0 T I 0 0 R T V N E I T W S L L L 

A N A R I A E R V V A E T T V 0 S 0 0 E R R E L 

H S I U H R E G A L 0 K T S I M R E V E E E N A 

0 N A L R E 0 E N N E G R 0 M N E 0 E 0 G 0 M M 

Z @ P P E L I N W E N E L E I W P 0 K E G E E 0 

N E H C A L R A A M E Z T A A L U A P A P N E I 

B A A N T J E R A L 0 C I T R A P E C 0 V A N U 

A R E P 0 R T E R U G 0 P 0 E W E R K V L 0 E R 

E V I L A R A V 0 I E R E N 0 P S P R E E K U U 

K R E W T E N N E T S I L A I C E P S R E 0 N 0 
N 0 I T S E U Q E H T S T A H T S 0 0 G N A G N 

L E F A T P 0 S E M T E H T E M A N B IJ T H 0 N 

ALLE DIEREN TELLEN MEE ALLEMAAL THEATER ALL YOU NEED IS LOVE 

ANDERMANS VEREN BAANTjER DIEREN OP SPREEKUUR 

DIT WAS HET NIEUWS EIGEN HUIS EN TUIN GEK OP WIELEN 
GOEDENMORGEN NEDERLAND HART VAN NEDERLAND HUISARTSENPOST 
INCASSOBUREAU INGANG OOST jULES UNLIMITED 
KEURINGSDIENST VAN WAARDE KNOOP IN JE ZAKDOEK LAAT ZE MAAR LACHEN 
LAGERHUIS LlNGO MAN BIJT HOND 
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MET HET MES OP TAFEL NATIONALE IQ TEST NEDERLAND IN BEWEGING 
NEDERLAND ZINGT NETWERK ONDER SPECIALISTEN 
ONDERWEG NAAR MORGEN PAPAUL PER SECONDE WIJZER 
PRAATJESMAKERS PREMTIME REPORTER 
RTL NIEUWS RIJDENDE RECHTER SCHIPHOL AIRPORT 
TERUG OP DE WERKVLOER THAT S THE QUESTION TROS TAFEL TWEE 
TWEE VOOR TWAALF UNA VOCE PARTICOLARE VARA LIVE 
VERMIST VILLA ACHTERWERK VILLA FELDERHOF 
Z@PPELIN 
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: 
Dagelijks beheer: 

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer 
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid 

Internet: http://www.gnr.nl en http://www.natuurbrug.nl 
Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat). Bij ernstige misstanden geconstateerd 
op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen. Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 
uur) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. 

GAD Toezicht en Handhaving: tel. 0356991888 
(v/h Reinigingspolitie; ma. Um vr. 8.00-8.30 en 13.00-13.30 u., ma Um do 16.00-16.30 u.) 

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland: 08006586734 (gratis) 

Plattegrond van Anna's Hoeve 

I . Speelweide 
2. Speelweidevijver 
3. Witte Strandje. Rechts 

daarboven: de Oude Poel 
4. Restaurant Castellum Novum 
S. Woningen Anna's Hoeve 
6. De Berg 
7. Bergvijver 
8. Heitje 
9. Geitenweitje 
10. Bospoel 
x Nieuwe poel 

::=::":": voetpaden 

= ~.(n.rd. wegen 

Gemeento Hil\'«s.um 

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

Secretariaat: G.M.J.B. Peet, DiependaaJsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168 
e-mail gerardpeet@hetnet.nl 

of bij: 
mevr. H. Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie € 1,83 [= f 4,03] per jaar), 
en wacht uw acceptgirokaart af 

o mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was: 

Naam: heer / mevr. . .......................................................................... . 

Adres: 

Postcode: .................. Plaats: ............................................ . (05-1) 



Annals Hoeve 

Koerier 

' : .: ., ' , .:. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNAJS HOEVE E.O. 
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER 

Jaargang 22, nummer 2,2005 (nummer 72) 

Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Änna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984. 
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als 
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. 
In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld, tenzij uit de tekst iets anders blijkt. 
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld. 

HET BESTUUR 

Voorzitter: M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762 
G.M.j.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168, 
fax 084 7183 291, e-mail gerardpeet@hetnet.nl 

Secretaris: 

Penningmeester: Mevr. H. Toes. Post en betalingen echter naar hr. J.J.M. de Ridder, 
Kam. Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum, tel. 6835 031 

Leden: J. P. van Hemert, S. Koopman, vacature. 

Contributie: minimaal € 1,83 (= f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag. 
Postgironummer: 4920844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo 
Redactieteam: Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar, Ineke Marx, Gerard Peet, Helga T oes 
Redactieadres: Helga Toes, Weberstraat I , 1223 JS Hilversum 
Uiterste inzenddatum kopij: I juli 2005 

INHOUD 
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INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve 
en onze vereniging, zie internetpagina go.to/annashoeve 
of www.annas-hoeve.tk 

Van de voorzitter. 
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 18 april. 
Jaarverslag van de secretaris. 
Gastspreker op onze jaarvergadering: Janneke Monshouwer.- Gaat u verhuizen? 
Financieel jaarverslag 2004 en Begroting 2005. 
Lezers schrijven: Vandalisme aan pand van Brandsma Metaalveredeling B.v. 
Publiekswandeligen op 16 april en 28 mei. Vogelexcursie: zaterdagochtend 23 april. 
Eerder gepubliceerd via Internet: Vrienden van het Gooi over het Voorontwerp 
Bestemmingsplan. 
Vereniging maakt bezwaar tegen maximale bouwhoogte. 
Socialistische Partij beschuldigt Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. 
Speelweide met hekken afgesloten. 
Februari-Koerier eindelijk verschenen. - Laatste vissen zijn weggevangen. 
Speelweide verboden gebied; wandelroute onderbroken. 
Aanleg van de Speelweide: commentaar uit 1955. 
Boek Anna's Hoeve - klein gebied, groot verhaal. 
Waterstand van de Bergvijver. Vlindercursus van IVN Gooi en Omstreken, 
Anna's Hoeve Woordzoeker "Aan de slag!" 
Goois Natuurreservaat e.a. - Plattegrond - Bon voor opgave als lid of adreswijziging 

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I aug., I nov. 

Oplage: I 100 exemplaren. - Druk: Stichting Pejwak, Almere. - Omslagillustratie: Rob van 't Hoff 
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VAN DE VOORZITTER 
Op maandag 28 februari zijn de voorbereidende werkzaamheden 
voor de sanering van de Speelweide begonnen. De eerste bomen 
zijn gekapt. Gelukkig blijven er aan de rand van de Speelweide nog 
veel bomen staan. Voordat het kappen begon is met deskundigen 
van het GNR, de uitvoerder en de saneringsmensen nog een laatste 
rondgang gemaakt. Om er zeker van te zijn dat er niet voor niets 
gekapt zou worden zijn er extra boringen verricht om de mate van 
vervuiling vast te stellen. Met eigen ogen heb ik toen nogmaals 
kunnen constateren dat de Speelweide ernstig verontreinigd is. 
jammer genoeg moesten de vijf japanse honingbomen op het midden 
van de Speelweide door grote bodemvervuiling ter plaatse toch verdwijnen. Na het kapwerk zal de 
grond van de Speelweide gesaneerd worden, wat ongeveer tot eind mei zal duren. Ik ben 
benieuwd wat er allemaal naar boven komt. We houden u op de hoogte van de vorderingen. 

Helaas gaat de informatievoorziening over de sanering van Speelweide en vijver niet gelijk op met 
de werkzaamheden. Het plan was dat provincie en gemeente samen aan de rand van het te saneren 
gebied informatiepanelen zou aanbrengen. (De vereniging heeft in elk overleg aangedrongen op dit 
type informatievoorziening voor de bezoekers van Anna's Hoeve.) Bij navraag bleek dat die 
informatiepanelen er wel zullen komen, maar pas in een later stadium, als er meer saneringswerk 
wordt gedaan - dit met het oog op de kosten. Daarnaast wordt nog nagedacht over de precieze 
locatie van de panelen, en de uitvoering ervan, want ze moeten wel vandalismebestendig zijn. Er 
komt ook een informatiecentrum over Plan Anna's Hoeve, maar wat, waar en hoe is nog 
onbekend. Voorlopig zal worden volstaan met een tijdelijk informatiepunt op de parkeerplaats 
tegenover Paviljoen de Nieuwe Anna's Hoeve. Verder zal er een saneringswandelroute worden 
uitgezet. AI deze plannen juicht het verenigingsbestuur van harte toe, maar voor Speelweide en 
vijver komen ze te laat. 

Er zijn ook goede ideeën al wél uitgewerkt: op internet is er een website over Plan Anna's Hoeve 
gemaakt; daarnaast is de nieuwsbrief Anna verschenen. Deze twee initiatieven zijn prima 
uitgevoerd door de heer Roland jurriëns, communicatieman bij de gemeente Hilversum, met veel 
betrokkenheid en inzet - zoiets mag ook wel eens gezegd worden. 

De klankbordgroep waarin de vereniging zit heeft zich, wegens gebrek aan belangstelling, op 
voorstel van de heer jurriëns opgeheven. Bij de bijeenkomst van 8 maart waren maar drie van de 
negen leden aanwezig. De laatste bijeenkomst zal op 20 april zijn . In de loop der tijd lieten steeds 
meer deelnemers het afweten. Het verenigingsbestuur heeft ook meermalen met de gedachte 
gespeeld om eruit te stappen. De informatieverstrekking door de gemeente, in het begin heel 
aardig, werd steeds slechter en de indruk bestond dat de betrokken ambtenaar de groep maar 
lastig vond. Bij de laatste bijeenkomst was hij zelfs niet aanwezig omdat hij het belang ervan niet 
inzag. Toegegeven moet worden dat de klankbordgroep minder belang heeft nu Plan Anna's Hoeve 
in uitvoering is genomen en alle partijen bij het overleg betrokken zijn. Desondanks is het laten 
doodbloeden van zo'n groep een weinig elegante manier van doen. 

Een vrolijker noot: de eerste week van maart kenmerkte zich door zeer veel en langdurige 
sneeuwval. Eindelijk kon de Berg van Anna's Hoeve weer eens gebruikt worden door honderden 
sleetjesrijders. Zelfs van buiten Hilversum waren er ouders met kinderen. Er werd ook gelanglauft 
in "ons" natuurgebied. Zo mag ik Anna's Hoeve graag zien: op z'n mooist! 

Vergeet u niet op maandag 18 april naar onze jaarvergadering te komen. U bent van harte welkom. 

Meijndert Ruitenberg, voorzitter 
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UITNODIGING 
tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die 
zal worden gehouden op MAANDAG 18 APRIL 2005 in de bovenzaal 
van de voormalige Ontmoetingskerk, Minckelersstraat, hoek Anthony 
Fokkerweg, te Hilversum. Aanvang /9.30 uur. 

AGENDA 

I. Opening door de voorzitter 

- 2. Notulen van de op 19 april 2004 gehouden jaarvergadering (afge-
drukt in de Koerier jaargang 21 nummer 3, juli 2004). De notulen zullen in de zaal liggen, 
zodat ze al voor aanvang van de vergadering kunnen worden ingezien. 

3. Ingekomen stukken (voor deze vergadering) 

4. Jaarverslag van de secretaris (afgedrukt in deze Koerier) 

5. Financieel jaarverslag 2004 (idem) 

6. Begroting 2005 (idem) 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 

8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie 

9. Bestuursverkiezing 
Tussentijds afgetreden: hr. T. Bos. Voor deze vacature is nog geen kandidaat gevonden. 
Reglementair aftredend en herkiesbaar: hr. J.P. van Hemert. 
Benoembaar in de vacature tot 2007: hr. J.J.M. de Ridder, Penningmeester. 

10. Stand van zaken Plan Anna's Hoeve. 

I I . Rondvraag 

12. Sluiting van de formele vergadering 

PAUZE 

13. Presentatie door mevr. Janneke Monshouwer over ideeën voor verfraaiing van Hilversum 
en de toekomstige nieuwe stadswijk bij Anna's Hoeve met gebruikmaking van de architectuur 
van Hundertwasser. Zie bericht op blz. 10. 

Ook niet-leden zijn van harte welkom, maar aan eventuele stemmingen mogen alleen leden 
meedoen. 

Koffie en thee zijn voor rekening van de vereniging. 

Getracht zal worden de' bijeenkomst uiterlijk 22.00 uur te laten eindigen. 

HET BESTUUR HOOPT OP UW AANWEZIGHEID ... 

U BENT WELKOM! 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 

In het jaar 2004 vierde de Vereniging tot Behoud van Q 
Annals Hoeve haar twintigjarig bestaan, gaf de vereni- 1984 . 2004 
ging een boek en een videofilm over Annals Hoeve uit, 
en konden de projectpartners van het ambitieuze Plan 
Annals Hoeve eindelijk flink voortgang maken. Op 15 december vond de officiële 
start plaats van dit Plan, en daarmee ook van de bodem- en waterbodemsaneringen 
in natuurgebied Annals Hoeve. 

BESTUUR 

In 2004 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

M.L. Ruitenberg 
G.M.j.B. Peet 
mevr. H. Toes 
j.P. van Hemert 
T.H. Bos 
vacature 
S. Koopman 
vacature 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester, 2e Secretaris, Ledenadm. 
Lid 
Lid, van 19 april tot 29 december 
vanaf 29 december 
Lid, vanaf I 9 april 
vanaf 14 april 2003 

Aftredend 2007 
Aftredend 2006 
Aftredend 2006 
Aftredend 2005 

Aftredend 2005 
Aftredend 2006 
Aftredend 2007 

De in 2003 (wegens het aftreden van Christine Tamminga) ingezette zoektocht naar een nieuwe 
penningmeester had tot resultaat dat Hans de Ridder vanaf de Algemene Ledenvergadering in het bestuur 
kon gaan meedraaien als kandidaat-bestuurslid, en dat Christine Tamminga, die nog het hele jaar 2004 de 
financiële administratie voor waarnemend penningmeester Helga T oes is blijven verzorgen, Hans na de 
zomervakantie kon gaan inwijden in het penningmeesterschap. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden twee oude vacatures vervuld door de benoeming van T eus 
Bos en Sander Koopman. Eerstgenoemde zag zich op 29 december op medisch advies genoodzaakt zijn 
bestuurslidmaatschap te beëindigen. 

LEDENBESTAND 

In 2004 bleef ons ledental per saldo vrijwel gelijk. Het jaar begon met 1006 
leden (inclusief 155 huisgenootleden), en eindigde met 1007 leden (inclusief 
145 huisgenootleden), een netto stijging van I lid; 5 nieuwe leden hadden 
echter hun contributie over 2004 nog niet betaald. Huisgenootleden zijn leden die wel contributie betalen, 
maar geen eigen ledenblad ontvangen omdat zij één blad per adres voldoende vinden. 

In 2004 jaar zijn 72 nieuwe leden ingeschreven en 71 leden uitgeschreven wegens overlijden, opzegging 
(vaak wegens verhuizing), of wegens het niet betalen van de contributie (14x). Ieder jaar verliezen wij een 
aantal verhuisde leden die voor ons onvindbaar zijn geworden doordat zij hun nieuwe adres niet hebben 
doorgegeven. 

De vereniging heeft twee ereleden: oud-bestuursleden en mede-oprichters jan Deijs en jelle Harder. 
» 

• 
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ANNA'S HOEVE KOERIER 

Ons ledenblad verscheen in 2004 volgens plan 4 keer, en wel omstreeks 
I februari, I april, I juli en I november. De redactie bleef bestaan uit de 
bestuursleden Gerard Peet en Helga T oes en de niet-bestuursleden Hettie 
Barlo (tot I juli), Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar en Ineke Marx. De 
redactie moest afscheid nemen van Hettie Barlo, die vrijwel vanaf het 
begin bij de Koerier (toen Courier) betrokken is geweest en die eind 
1990 was toegetreden tot de redactie. 

Het totale aantal pagina's was 80, evenveel als in 2003. Hierin is de leden
brief van het secretariaat (3 pagina's), die begin september verscheen 
onder de naam Anna's Hoeve Mini-Koerier, niet meegeteld. Deze Mini
Koerier was voornamelijk gewijd aan de viering van ons jubileum. 

Anna's Hoeve 

Koerier 

De oplage van de Koerier was I 100 exemplaren. Behalve naar de leden ging het blad naar de pers, de lokale 
omroep, enkele andere verenigingen en organisaties waarmee wordt samengewerkt, burgemeester en 
wethouders van Hilversum, en alle gemeenteraadsleden van Hilversum. 

Hoewel de redactie slechts twee ingezonden brieven en één door een lid gemaakte en voor publicatie 
geschikte foto ontving, was het vullen van de Koerier nooit een probleem. Van redactiewege was altijd een 
overvloed aan kopij beschikbaar. Alleen het eerste nummer van de Koerier kon nog worden gedrukt in de 
kopieerwinkel in Almere, die daarna helaas ging sluiten. De apparatuur werd overgenomen door de 
Stichting Pejwak, eveneens in Almere, waar de drie volgende Koeriers konden worden gedrukt. De 
bezorging van de Koerier gebeurt voor het grootste deel door vrijwilligers, waarmee de vereniging zeer 
veel portokosten bespaart. Zonder deze vrijwilligers zou de minimumcontributie drastisch verhoogd 
moeten worden. 

BOEK, VIDEOFILM EN JUBILEUMVIERING ANNA'S HOEVE 

~ 
De redactieraad voor de uitgave van een nieuw boek over natuurgebied 
Anna's Hoeve heeft in 2004 veel werk verzet. In januari verscheen een 
rapport over het in 2003 onder leiding van Sander Koopman gehouden 

....a onderzoek naar de recreatie in Anna's Hoeve. Het boek Anna's Hoeve -
klein gebied, groot verhaal werd in de zomer gedrukt door uitgeverij 
Verloren maar door de vereniging voor eigen rekening en risico 

uitgegeven en gedistribueerd. Het boek werd gepresenteerd tijdens een besloten bijeenkomst in Paviljoen 
de Nieuwe Anna's Hoeve op 17 september, en twee dagen daarna aan de leden en alle andere 
belangstellenden tijdens onze jubileumviering. Mede dank zij een aantal in geld en in natura ontvangen 
bijdragen kon de verkoopprijs voor het boek laag blijven. nl. € 7,95 via de boekhandel en de VVV, € 8 (incl. 
eventuele verzendkosten) bij bestelling via de vereniging, en slechts € 2 (incl. eventuele verzendkosten) voor 
leden, alleen bij bestelling via de vereniging. Aan het eind van het jaar was al meer dan de helft van de oplage 
van 2000 stuks terechtgekomen bij kopers en lezers. Onze financiële sponsors waren het Prins Bernhard 
Cultuurfonds (afd. Noord-Holland), Hydron Midden-Nederland (Utrecht), de Dienst Waterbeheer en 
Riolering van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, levensverzekeringsmaatschappij Legal & 
General (Hilversum), Paviljoen de Nieuwe Anna's Hoeve, en het Goois Natuurreservaat (GNR). In het 
redactieteam is het meeste werk verzet door Ineke Marx, die o.m. de eindredactie van het boek verzorgde. 
Rob Marx nam met name de distributie grotendeels voor zijn rekening. 

AI in 1983, met het tienjarig jubileum in zicht, had het bestuur het plan opgevat voor het 
maken van een videofilm over Anna's Hoeve. Diverse pogingen leden schipbreuk, totdat 
bestuurslid Jan Paul van Hemert zijn buurman, ons lid Ron Haanschoten, voor het project 
wist te strikken. Diens film, onder de titel "Twintig jaar alert en actief', verscheen bij ge
legenheid van ons twintigjarig jubileum en werd net als het boek gepresenteerd op 17 en 
19 september. De film is o.m. vertoond via de lokale TV van Baarn en van Hilversum/Bussum/Naarden. 
Voor de Provincie Noord-Holland en enkele belangstellende leden zijn voor een bescheiden bedrag (€ 8) 
kopieën van de film gemaakt. 

» 
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precies 50 jaar tevoren opengesteld als openbaar natuur- en ~'V. 
In 1984, toen onze vereniging werd opgericht, was Anna's Hoeve 0 
recreatiegebied. Niemand heeft daar toen bij stilgestaan. De viering 1984 2004 
van het 70-jarig bestaan van het Anna's Hoeve van Dudok zoals we 
dat nu kennen, hebben we gecombineerd met het verenigingsjubileum. Onder het motto "Anna's 
Hoeve 70 jaar groene schakel in de Heuvelrug" is het dubbele jubileum grootscheeps gevierd met 
een drukbezochte feestmiddag in de Infoschuur van het GNR. Daarmee kreeg het interprovinciale 
project "Heel de Heuvelrug", waarin Anna's Hoeve via deelproject "de Groene Schakel" heel 
belangrijk is, ook de aandacht die het verdient. We troffen het die dag met prima zomerweer. 

AI eerder in het jaar, op zaterdag 15 mei, vond er ter gelegenheid van ons jubileumjaar een 
excursie plaats naar forteiland Pampus. Hiervoor waren al onze (32) vrijwilligers uitgenodigd. 
Uiteindelijk bestond het gezelschap uit 16 vrijwilligers met 14 introducé(e)s. Ook bij deze zeer 
geslaagde activiteit hadden wij uitstekend weer. 

BESTUURSVERGADERINGEN 

In 2004 vergaderde het bestuur zeven maal, bij één van 
de bestuursleden thuis. In 5 van de 7 vergaderingen 
waren alle bestuursleden aanwezig; eenmaal ontbrak één bestuurslid en tweemaal waren twee 
bestuursleden verhinderd. Verscheidene bestuursvergaderingen werden bijgewoond door een 
kandidaat-bestuurslid. Buiten de vergaderingen vond tussen de bestuursleden zeer veel informatie
uitwisseling en overleg plaats, veelal per e-mail. 

LEDENVERGADERING 

De Algemene Ledenvergadering vond op 19 
april plaats in de bovenzaal van de voormalige 
Ontmoetingskerk, en werd bijgewoond door 

28 leden. Na de formele vergadering, die ongeveer een uur in beslag nam, en de pauze, gaf Sander 
Koopman een presentatie over het in 2003 gehouden recreatieonderzoek. Daarna werd de 
bijeenkomst nog enige tijd voortgezet met een hapje en een drankje t .g.v. ons twintigjarig bestaan. 

ACTIVITEITEN IN HET TERREIN 

Op 14 december 2004 bestond de bosploeg van Anna's Hoeve 10 jaar. Daar 
is verder geen aandacht aan besteed. De groep, bestaande uit enkele bestuurs
leden en gewone leden, is in 2004 18 keer op woensdagmiddag in actie 
geweest. Gemiddeld werd met 3,33 mensen gedurende 1,8 uur gewerkt. Dat 
leverde in totaal 106 werkuren op (in 2004: 132 uur). 

Er is een vaste afspraak voor de tweede en vierde woensdag van de maand van 
13.30 tot 15.30 uur, behalve bij slecht weer. Door een samenloop van omstandigheden kon er in de periode 
mei t/m augustus slechts één werkmiddag plaatsvinden. Ter compensatie zijn in november en december 
enkele extra werkmiddagen ingelast. Er wordt vooral Amerikaanse vogelkers (prunus) verwijderd en 
zwerfvuil opgeruimd. 

De Hoek teen 
RK BASIS C H 0 0 L 

Op 21 maart werd met groep 7/8 van de Bussumse basisschool De 
Hoeksteen in Anna's Hoeve een schoonmaakactie gehouden. Door 
omstandigheden is ook in 2004 niet gewerkt met klassen van de 
Nassauschool. 

» 

• 



-8-

Alles bij elkaar hebben vrijwilligers in 2004 132 uren in Anna's Hoeve gewerkt, 
tegen 183 uur in 2003. Dit is echter exclusief de bijdrage van onze vrijwilligers aan 
de actie van Nardinclant in Anna's Hoeve op 21 februari, en de provinciale Werkdag 
in het Landschap van Landschap Noord-Holland (LNH), die op 25 september 
plaatsvond in Anna's Hoeve en waarvan onze vereniging dit jaar medeorganisator 
was. Beide keren betrof het ca. 12 uren terreinwerk door onze leden, naast een 

veel groter aantal werkuren door leden van Nardinclant resp. vrijwilligers van andere bij LNH aangesloten 
groepen. Op de Werkdag in het Landschap werd het terreinwerk voorafgegaan door wandelingen door 
Anna's Hoeve. Ook kregen we drie nestkasten cadeau, die op oudejaarsdag 2004 zijn bevestigd aan bomen 
in een bosperceel in Anna's Hoeve. 

Op een vroege voorjaarsochtend vond weer een vogelexcursie plaats onder leiding van 
'JeIIe Harder. Deze vogelwandeling vond plaats op zondag 2 mei met 10 deelnemers. 

/ 

Op de zaterdagen 24 april en 18 september vond er een publiekswandeling plaats onder leiding van 
Meijndert Ruitenberg met resp. 3 en 16 deelnemers. Op zondag 4 juli organiseerde IVN een wandeling door 
Anna's Hoeve, ter gelegenheid van ons twintigjarig jubileum, met 26 deelnemers. Sander Koopman 
verzorgde voor de Dudokstichting twee wandelingen door Anna's Hoeve op 6 en 20 juni. Meijndert 
Ruitenberg verzorgde verder nog een viertal "besloten" wandelingen, een met het Dag-Activiteitencentrum 
(DAC) en drie met een schoolklas. Teus Bos begeleidde de D66-statenfractie tijdens een wandeling door 
Anna's Hoeve e.o. op 12 maart. 

DE TOEKOMST VAN ANNA'S HOEVE 

In oktober 2003 had gedeputeerde A1bert Moens van de provincie 
Noord-Holland het huzarenstukje verricht door de provincie, de 
gemeente en AGV eindelijk op één lijn te krijgen over het probleem 
van de financiering van de waterbodemsanering en herinrichting vàn 
de Laarder Wasmeren en de vijvers van Anna's Hoeve. De diverse 
besturen gingen hier in de periode januari t/m april 2004 mee 
akkoord. Het opstellen van een convenant, dat een aantal zaken 
nader moet regelen en waarbij ook het GNR als grondeigenaar is 
betrokken, had echter meer voeten in de aarde. Dit was, tegen de 
verwachting in, eind 2004 nog niet helemaal rond. 

In juni werd meer bekend over de inrichting van het gebied waar de nieuwe Rioolwaterzuivering en het 
gronddepot (voor veilige opslag van vervuilde grond) gaan komen. Het werd duidelijk dat de Berg van Anna's 
Hoeve (24 m. boven NAP) er een concurrent bij krijgt: een mini-"heuvelrug" die tot ca. 30 m. boven NAP 
kan gaan reiken. 

In de zomer nam het bestuur met instemming kennis van het gemaakte herinrichtingsplan voor de 
Speelweide na de bodemsanering aldaar. Begin december werd met de GNR-staf in het veld overleg 
gepleegd over de toekomstige inrichting van het vijvergebied na de waterbodemsanering. De opvattingen en 
ideeën van GNR en die van het bestuur van onze vereniging bleken goed met elkaar overeen te komen. 

Eind augustus werd de 'Waterinrichtingsvisie Hilversum Oost" vastgesteld, ®. . . . ~ 
met een aantal uitgangspunten voor het te maken nieuwe watersysteem . ~ . ~~ ~ 
voor Hilversum-Oost. Voor de toekomst van de vijvers van Anna's Hoeve . ~. ~ 
is dit watersysteem van groot belang. Er moet nog veel worden bestudeerd .' dwr 
en er moeten nog lastige knopen worden doorgehakt. Of de vijvers van Anna's 
Hoeve in de toekomst altijd royaal water zullen bevatten is nog niet helemaal zeker. Maar droogvallen zullen 
ze zeker niet, want alle vijvers zullen tot in het grondwater worden uitgediept. 

Op 15 december vond de officiële start plaats van het project Plan Anna's Hoeve. Enkele dagen eerder, op 6 
december, was in Anna's Hoeve al begonnen met de plaatsing van een hek rondom de Speelweidevijver: het 
eerste in het terrein zichtbare teken dat er nu toch echt wordt begonnen aan de lang verwachte bodem- en 
waterbodemsanering. 

» 
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PUBLICITEIT 

Ook in 2004 zijn Anna's Hoeve en onze vereniging weer meermalen in het nieuws geweest, vooral naar 
aanleiding van het recreatieonderzoek, ons twintigjarig jubileum en ons boek, maar ook naar aanleiding van 
diverse onderdelen van Plan Anna's Hoeve, de naamswijziging van het restaurant en de verkeers(on) 
veiligheid op de Weg over Anna's Hoeve. 

Op zaterdag I I september werd voor de ge keer deelgenomen aan de 
Cursus- en Vrijetijdsmarkt op de Groest. Op zaterdag II december 
waren wij present op een Kerstmarkt in Sint Joseph. Alle bewoners van 
dit nieuwe woonzorgcentrum waren hiervoor met een brief, tevens 
ledenwerfbrief, uitgenodigd. Deze activiteiten leverden resp. 23 en 10 
nieuwe leden op. 

Op 23 november belegde de Hilversumse Historische Kring een ledenavond over Anna's Hoeve. Hier 
leverde wel de verkoop van een aantal boeken op, maar geen nieuwe leden. 

De eigen website van de vereniging, onderhouden door een van onze vrijwilligers, werd 
regelmatig voorzien van de laatste nieuwtjes over Anna's Hoeve en onze vereniging. 

OVERIGE CONTACTEN EN ACTIVITEITEN 

o 
(=-===:.-c\ 

Begin 2004 verklaarde het bestuur zich tegen de aanleg van de door "mediator" Hans Hillen voorgestelde 
weg door de bosstrook langs de Erfgooiersstraat naar het Mediapark. Aanleiding hiertoe was het feit dat 
Hillen had aangegeven deze weg mede te zien als een aanzet tot een rondweg om Hilversum, die ook door 
de groenstrook langs de Anthony Fokkerweg zou moeten lopen, dus pal langs Anna's Hoeve. Gelukkig zijn 
de Hillenweg en daarmee ook die rondweg intussen van de baan. 

In 2004 bleven min of meer intensieve contacten bestaan met de volgende organisaties: de Gemeente 
Hilversum (deelname in de klankbordgroep voor Plan Anna's Hoeve en een ambtelijke projectgroep voor de 
Speelweidesanering), het GNR, Hoogheemraadschap AGV / DWR (met name i.v.m. de waterbodem
sanering en het nieuwe watersysteem), Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting 
Coördinatie NME Gooi en Vechtstreek, Buurt en Beheer van de gemeente Hilversum (in 2004 helaas 
wegbezuinigd), de bewonersgroep "Bodemvogels", de werkgroep "Hilversum in 't Groen" van de Vereniging 
van Vrienden van het Gooi, de Vrijwilligerscentrale, de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant, 
Landschapsbeheer Utrecht en de Natuur( -) en Milieufederatie Utrecht. Aan de lokale politieke partijen en 
politici met wie informeel contact wordt onderhouden werd eind 2004 Groenlinks Baarn toegevoegd, 
i.v.m. allerlei plannen voor gebieden bij de Zandheuvelweg en de A1bert Schweitzerweg waar het bestuur 
zich zorgen over maakt. 

De samenwerking met het GNR, eigenaar van natuurgebied Anna's Hoeve, bleef 
goed. Er was regelmatig informeel contact met o.m. de regiobeheerder Zuid over 
diverse praktische beheerszaken, waaronder de voorwaarden voor toestemming 
voor diverse sportevenementen in Anna's Hoeve. Verder vond overleg plaats met 
de staf van het GNR in verband met Plan Anna's Hoeve. In december waren onze 
bestuursleden en actieve leden van de bosploeg weer welkom bij de 
eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers van het GNR. 

Het bestuur hield de vinger aan de pols inzake de waterstand van de vijvers. DWR hield het peil echter zelf 
goed in de gaten en heeft diverse malen water ingelaten vanuit het Wasmeer. Voordat het in augustus 
langdurig begon te regenen was de waterstand in de Speelweidevijver echter wel een tijdlang aan de lage 
kant. Eind december werd de meeste vis uit de Speelweidevijver weggevangen, vooruitlopend op de 
waterbodemsanering in 2005. Wij hopen dat het probleem van te lage waterstanden na de sanering uit de 
wereld is. 

» 
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SLOT 

In 2004 vierden wij grootscheeps ons twintigjarig bestaan, bleef ons ledental goed op peil, en kon 
door de projectpartners van Plan Anna's Hoeve (provincie, Hilversum en Laren, AGV/DWR en 
GNR) de grote voortgang worden geboekt in de voor ons belangrijke deelprojecten: 
bodemsanering, waterbodemsanering, en een nieuw watersysteem voor de vijvers. De in 
december 2004 officieel gestarte saneringen, het herstel van de bij de saneringen onvermijdelijk aan 
te richten schade, de herinrichting van Anna's Hoeve voor intensieve recreatie, en het toekomstige 
watersysteem zullen in 2005 veel van onze aandacht blijven opeisen. 

GASTSPREKER OP ONZE JAARVERGADERING: jANNEKE MONSHOUWER 

VERFRAAIING VAN HILVERSUM MET BIJZONDERE ARCHITECTUUR 

Op de avond van onze jaarvergadering, maandag 18 april, hebben we na de formele vergadering en 
de pauze een presentatie van de Hilversumse film- en TV-maakster Janneke Monshouwer over de 
fantastische architectuur van de Oostenrijkse architect Hundertwasser (1928-2000). 

Deze beroemde liefhebber van Moeder Aarde, kunstenaar, pionier en filosoof heeft ons zijn visie 
en veel bijzondere speelse gebouwen nagelaten, als inspiratie voor de toekomst. Zijn architectuur is 
zo verrassend, inspirerend en aanstekelijk dat (bijna) iedereen er veel plezier aan beleeft en zelf 
ook ideeën krijgt om de eigen woonomgeving te verfraaien. Ook zijn ideeën voor het aanleggen 
van milieu- en mensvriendelijke wegen zijn inspirerend. 

Janneke droomt al jaren van het verfraaien van Hilversum: het kale beton, viaducten, tunnels, 
kinderspeelplaatsen, eentonige gebouwen, woonwijken en industriegebieden opvrolijken met 
mooie mozaieken, prachtige kleurenschilderingen en veel groen. De toekomstige aanleg van een 
nieuwbouwwijk bij Anna's Hoeve biedt in dit opzicht weer nieuwe kansen. Janneke hoopt zoveel 
mogelijk Hilversummers warm te maken voor haar ideeën om Hilversum op een bijzondere 
manier weer op de kaart te krijgen. 

GAAT U VERHUIZEN? 

Vergeet dan vooral niet uw nieuwe adres aan ons door te geven. 
Onze gegevens vindt u op de bon achterin dit blad (omslagpagina). 
U kunt die bon gebruiken, of ons bellen, schrijven of mailen. Als uw 

==~~~====d Koerier bij u wordt bezorgd door een vrijwilliger, kan het blad na 
uw verhuizing niet via de post worden doorgestuurd naar uw nieuwe 
adres. Zonder uw adreswijziging kunnen wij u niet meer vinden! 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2004 (li p. 

en BEGROTING 2005 t./~J ' ~ 
Z:;, 

~o~.\~,,\\, ~.~~ 

"'\\ I ~ , ~~~~ v 

IN begroting 2004 werkelijk 2004 begroting 2005 

betalende leden 

contributie 
(=gemiddeld per lid) 

gift 
rente 
boeken 
video 
tekort 

totaal in 

UIT 

Kantoorartikelen 
Lief en leed 
Koerier 
Drukwerk 
Bestuur+porto 
Boswerk 

1000 

4.450 
(4,45) 

730 
300 

3.350 

8.830 

500 
200 

2.600 
500 
300 
160 

KVK en Lidmaatschappen 
PR+(2004)Jubileumviering 
boeken 

70 
3.000 
1.500 

video 
symposium 2006 
overschot 

totaal uit 8.830 

Saldo ~er 31-12-2003 

Kas 7,30 
Giro 75,79 
Kapitaalrekening 12.420,59 
Totaal 12.503,68 

========= 

Totaal in 11. 281, 27 
Totaal uit 15.414,39 
Afname 4.133,12 

1007 

5.086,52 
(5,05) 

3.844,15 
328,60 

1. 814, 00 
208,00 

4.133,12 

15.414,39 
========= 

193,91 
179,40 

1. 964, 14 
531,34 
552,90 
50,07 
33,43 

2.157,81 
9.551,39 

200.00 

15.414,39 
========= 

saldo ~er 31-12-2004 

Kas 
Gi ro 
Kapitaalrekening 
Totaal 

saldo 31-12-2004 
saldo 31-12-2003 
Afname 

970 

4.500 
(4,64) 

500 
150 

1.800 
25 

6.975 

500 
200 

3.500 
500 
500 
160 

40 
800 

25 
100 
650 

6.975 

20,62 
2.300,75 
6.049,19 
8.370,56 

========= 

8.370,56 
12.503,68 

4.133,12 

• 
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LEZERS AAN DE SCHRIJFTAFEL 

Vandalisme aan pand van Brandsma Metaalveredeling B. V. 

Tijdens en na de sloop van de flats aan Anthony Fokkerweg worden wij 
regelmatig geconfronteerd met vandalisme aan ons bedrijfspand 
Dit varieert van inbraak tot het bekladden met graffiti op gevels en ramen en 
het ingooien van ruiten aan de zijgevel. 

,Met name de vernielingen aan het pand zijn zeer storend Er worden alarmeringen in werking 
gezet, die verregaande consequenties hebben. De kosten van deze consequenties zijn aanzienlijk 
naast de schade die ook gerepareerd dient te worden. 
\IV1j willen er met nadruk op wijzen dat aan de gevel zijde van de Anthony Fokkerweg dure 
kwetsbare onderdelen liggen opgeslagen die worden toegepast door defensie, of worden gebruikt 
in de semi-conductor industrie. Schade aan dit soort delen is niet te overzien. 
Inmiddels is er een signalement bekend van een aantal jongeren. Dit signalement is inmiddels ook 
bekend bij de politie. \IV1j vragen aan u als ouder/begeleider van de jongeren hen te attenderen op 
de risico's die met het vandalisme gepaard gaan. Schade zal in ieder geval worden verhaald op 
daders die worden gepakt. 

Met dank voor plaatsing en uw aller aandacht in deze. 

H. de Man 
Directeur 

PUBLIEKSWANDELINGEN OP 16 APRIL EN 28 MEI 

Dit voorjaar organiseert onze voorzitter Meijndert Ruitenberg op twee 
zaterdagmiddagen weer een rondwandeling door natuurgebied Anna's 
Hoeve. Ditmaal zal het accent liggen op de bodem- en waterbodem
saneringen in Anna's Hoeve. 
Deelname is gratis. De wandelingen duren ongeveer twee uur. Data: 
zaterdag 16 april en zaterdag 28 mei. Verzamelen om 13.30 uur aan het 
eind van de Anthony Fokkerweg en de Mussenstraat, bij de spoorlijn. 

VOGELEXCURSIE: ZATERDAGOCHTEND 23 APRIL 

Opnieuw is onze oud-voorzitter Jelle Harder, vogelkenner bij uitstek, bereid 
gevonden om voor ons een vogelexcursie te houden in natuurgebied Anna's 
Hoeve. Jelle kan u precies vertellen welke vogels u hoort en ziet. Het is 
een unieke belevenis om te horen hoe de ene na de andere vogelsoort 
ieder op zijn beurt met gezang de nieuwe lentedag begroet. 

De start van de wandeling is om 5.30 uur 's morgens, dat is ongeveer een 
uur voordat de zon opkomt. De schemering is dan net begonnen. Omdat de 
Liebergerweg wegens de saneringen is afgesloten, verzamelen wij aan het eind 
van de Anthony Fokkerweg en de Mussenstraat, bij de spoorlijn. De rondleiding 
duurt zo'n anderhalf uur en op dit vroege tijdstip is het buiten nog frisjes, dus trek 
warme kleren aan, en vooral warme sokken en schoenen. Een verrekijker kan ook van pas komen. 
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET ..... 
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

Vrienden van het Gooi over het Voorontwerp Bestemmingsplan 
(vrijdag 11 februari 2005) 

Vrienden van 
'its'" ':G • tOOI 

Op de website van de Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) is 
onlangs onderstaande tekst geplaatst. De tekst is te vinden op 
http://www.vriendenvanhetgooi.nl , via Actualiteiten en Hilversum. Op 
die site is ook de tekst geplaatst van de officiële brief over deze zaak 
van het bestuur van de VVG aan het College van B&W van Hilversum. 

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is het met de reactie van de WG 
eens. Om tactische redenen zijn echter niet alle elementen uit de reactie van de VVG 
overgenomen in de eigen reactie op het Voorontwerp Bestemmingsplan. 

2005 - VO-Bestemmingsplan Park Anna's Hoeve 

Na veel omzwervingen en verschillende procedures waar hier niet op 
wordt ingegaan is er dan 5 jaar na de structuurschets een Vooront
werp-Bestemmingsplan Park Anna's Hoeve gekomen. Het heeft 
goede elementen zoals de waterzuivering, waterhuishouding en 
bodemsanering. Er zijn echter ook in de optiek van de VVG twee 
minder geslaagde aspecten. 

De woningbouw op deze locatie doet de stadsrand verder oostwaarts 
opschuiven waardoor de drukte, het lichten lawaai verder opschuift 
naar de beschermde natuurgebieden. Aan de oostkant ligt een 
smalle ecologische corridor; vergelijkbaar met een navelstreng 
waarmee de natuurgebieden van het Gooi verbonden zijn met de 
rest van de Utrechtse Heuvelrug. Op deze smalle strook na heeft 
de bebouwing van Hilversum de natuurgebieden van de Heuvelrug 
over de volle breedte van de heuvelrug van west naar oost door
sneden. Deze strook heeft de naam "de Groene Schakel" gekregen 
en vanuit het project "Heel de Heuvelrug" wordt er zeer hoge prioriteit aan toegekend. 

» 
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De VVG ziet graag dat het aantal woningen uit het plan (600-750) zo laag mogelijk wordt ingevuld om de 
randwerking zoveel mogelijk te verkleinen. In het plan wordt ook ruimte geboden aan hoogbouw van 
8 woonlagen. De VVG vindt dat deze hoogte afbreuk doet aan de karakteristieke kenmerken van het 
landschap (dorpen verscholen in het groen) . Het is te veel opzichtige massa aan de rand van de stad 
en doet afbreuk aan de belevingswaarde van Gooise landschap. 

Vereniging maakt bezwaar tegen 
maximale bouwhoogte 

(vrijdag 11 februari 2005) 

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's 
Hoeve heeft bij het college van B&W van Hilversum 
'bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen maximale 
bouwhoogte van 25 meter (8 bouwlagen) voor de nieuw
bouwwijk die in de toekomst zal verrijzen naast natuur
gebied Anna's Hoeve. In de brief aan B&W waarin wordt 
gereageerd op het "Voorontwerp Bestemmingsplan 
Park Anna's Hoeve" is dit als volgt geformuleerd: 

"Wij hebben waardering voor het meermalen in de tekst uitge
sproken voornemen tot zorgvuldige inpassing van de nieuwe woonwijk, de nieuwe RWZI en het gronddepot 
in het landschap. Het instandhouden van het bestaande Gooise "illusielandschap" zoals verwoord als wens 
van het Goois Natuurreservaat is ook voor ons een belangrijk punt. Het toelaten van een bouwhoogte tot 25 
meter boven het huidige maaiveld, derhalve tot 29 meter boven NAP, zijnde 5 meter hoger dan de be
staande Berg van Anna's Hoeve, kan daarom in het beste geval slechts op een klein deel van de bouwvlek 
toelaatbaar zijn. Geheel in overeenstemming met het tijdens het Klankbordgroepoverleg door onze afge
vaardigde ingebrachte standpunt maken wij daarom bezwaar tegen deze bouwhoogte. Wij bepleiten een 
maximale bouwhoogte van 20 m. conform de gewestelijke richtlijn die tot 1997 van kracht was. Bij de 
uitwerkingsprocedures zullen wij opnieuw ons standpunt bepalen over de dan voorgestelde detailplannen. " 

Met de naam van het Bestemmingsplan is de vereniging ook niet gelukkig. Hierover is het 
volgende geschreven: 

"Wij vinden de benaming van het Bestemmingsplan, "Park Anna's Hoeve", ongewenst en verwarrend. In de 
tekst wordt het naastgelegen natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve bij herhaling aangeduid als Park of 
Recreatiepark. Maar dit bestemmingsplan gaat juist niet over dit z.g. park, maar over een toekomstige 
woonwijk, een waterzuivering, een sportcomplex en een gronddepot. Hoewel ook dit laatste recreatief zal 
worden ingericht, vinden wij voor dit geheel de naam "Park Anna's Hoeve" misplaatst. Wij verzoeken u het 
bestemmingsplan de naam "Nieuw Anna's Hoeve" te geven. Deze naam dekt de lading beter. Tegen de 
benaming Parkwijk voor een deel van de nieuwbouwwijk hebben wij geen bezwaar. " 

Verder wordt opgemerkt dat het Voorontwerp 
tegenstrijdige informatie bevat over de maximale 
hoogte van het toekomstige gronddepot, de 
"vuilberg" . Ergens staat dat deze berg zal reiken tot 
maximaal 30 m. boven NAP (maar bij voorkeur 
beduidend minder), maar in de ontwerp-voorschriften 
wordt een maximale hoogte van 35 meter genoemd, 
waarbij onduidelijk is of daarmee de hoogte t.o.v. NAP 
of de hoogte t.O.v. het bestaande maaiveld wordt 
bedoeld. "Tegen een eventuele gronddepothoogte van 

35 meter t.o. v. het bestaande maaiveld maken wij bezwaar, aangezien dit 9 meter hoger zou zijn dan 
bedoeld in de Inpassingsstudie en 15 meter hoger dan de bestaande Berg van Anna's Hoeve. " 

T enslotle noemt de reactie van de vereniging een aantal fouten en slordigheden in de tekst, die in 
het vervolgtraject gecorrigeerd moeten worden: "De Toelichting (Voorontwerp) Bestemmingsplan 
ademt de sfeer van haastwerk. Het is ondoenlijk in deze brief een opsomming te geven van alle typ-, spel
en taalfouten waaronder vele tientallen onjuist in twee delen gebroken woorden (waar aan, uit gewerkt, bij 
behorende, cultuur historische, grond depot, materiaal opslag, accumulatie vijver, enz.), en ontbrekende of 
onjuiste interpunctie. De straatnaam "Minckelersstraat" wordt op veel plaatsen (op verschillende manieren) 
verkeerd gespeld. Alvorens delen uit deze teksten worden overgenomen in het Ontwerp-bestemmingsplan 
dient de tekst zorgvuldig door een corrector te worden nagezien. In deze brief beperken wij ons tot feitelijke 
onjuistheden en tot enkele storende lay-outfouten. " 
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Socialistische Partij beschuldigt Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve 
(woensdag 16 februari 2005) 

Afgelopen zondag en maandag was het discussieprogramma 
"In Derde Termijn" van TV Hilversum gewijd aan Plan Anna's 
Hoeve. John van Otterloo van de Socialistische Partij, afd. 
Hilversum, verweet daarin de Vereniging tot Behoud van 
Anna's Hoeve in te stemmen met de aanleg van een rondweg 
door natuurgebied Anna's Hoeve. Deze beschuldiging is de 
grootst mogelijke onzin. Onze vereniging zou een plan voor 
zo'n weg te vuur en te zwaard bestrijden. Overigens bestaat 
zo'n plan helemaal niet, behalve kennelijk in het brein van 
Van Otterloo. 

lV Hilversum had ook de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve uitgenodigd om aan het programma 
deel te nemen. Op de dag van de opname (3 februari) waren echter zowel de voorzitter als de secretaris 
verhinderd. Het uitgezonden programma bestond uit twee delen: eerst legde stedenbouwkundige Fans 
Gennisse van de gemeente Hilversum uit wat Plan Anna's Hoeve inhoudt. Daarna discussieerden PvdA
raadslid Krijn Griffioen en John van Otterloo van de SP onder leiding van presentator Ruud Bochardt over 
een aantal aspecten van Plan Anna's Hoeve. De SP hoopt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 een 
zetel in de raad te bemachtigen. 

Toen aan gemeentelijk stedenbouwkundige Fans Gennisse werd gevraagd de projectpartners van Plan 
Anna's Hoeve te noemen vergat hij curieus genoeg het Goois Natuurreservaat. Wel noemde hij de 
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve, die echter wel overlegpartner maar geen projectpartner is! 

De discussie tussen twee plaatselijke politici maakte duidelijk dat 
de SP tegen woningbouw op het RWZI-terrein is. Men is wel voor 
woningbouw, speciaal voor jongeren en starters, maar "moet dat 
nou precies op die plek en op die manier?" Van Otterloo beweerde 
te weten dat de goedkoopste woningen als laatste zullen worden 
gebouwd. € 500 voor de "goedkope" woningen vond hij trouwens al 
een pittige huurprijs. Hij verwachtte dat er uiteindelijk helemaal 
geen goedkope woningen zullen komen. Griffioen betitelde deze 
verwachting van Van Otterloo als koudwatervrees. Hij beklem
toonde dat de natuur er met Plan Anna's Hoeve ook op vooruit 
gaat. Van Otterloo bestreed dat. Hij wees er op dat bij Anna's 
Hoeve de Ecologische Hoofdstructuur op z'n smalst is. Hij vindt 
vindt het bouwen van zoveel woningen aan de rand van een be
langrijk natuurgebied een behoorlijke aanslag op de natuur. Bo

vendien zou het verkeer gaan vastlopen door de ca.1 000 auto's van de bewoners van de nieuwbouwwijk. Er 
zou dus vast een nieuwe rondweg moeten komen. Griffioen merkte op dat uitdrukkelijk is besloten dat er 
geen nieuwe wegen zullen komen, en dat berekeningen hebben uitgewezen dat dit mogelijk is. De door
stroming op de Ring zal verbeteren met het toegewezen geld voor de bereikbaarheid van het Mediapark. 

Toen presentator Bochardt opmerkte dat tijdens de informatie- en inspraakavond alle betrokken partijen op 
hoofdlijnen met de plannen hadden ingestemd, ging Van Otterloo in de fout. Hij zei (bijna) letterlijk: "De 
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is blij dat het stukje waar zij 'over gaan' blijft bestaan. Ik begrijp 
dat wel, maar ik vind het te smal gedacht: 'DIT STUKJE NATUUR WILLEN WE HOUDEN; EN 
DAAROMHEEN LEGGEN WE DAN MAAR EEN ASFALTWEG.' Dat schiet natuurlijk niet op." Toen 
Griffioen opmerkte dat eerdere "wilde plannen" niet meer aan de orde zijn, ging Van Otterloo nog even 
door. "Het GNR en de VBAH zijn allang blij dat dat plan van tafel is. Dat is van de gemeente een stukje 
tactiek. Roepen dat je veel gaat doen, en dan wordt het wat minder. Daar laten wij ons niet door in de luren 
leggen, zou ik bijna zeggen." Vervolgens beweerde hij dat de betrokken partijen onvoldoende hebben 
gezocht naar mogelijkheden om de sanering uit te voeren zonder woningbouw. Zonder een spoor van 
bewijs suggereerde hij dat het Ministerie van LNV daaraan wel had willen meebetalen. Op andere plekken 
waar Hilversum gaat bouwen zouden veel meer goedkope woningen gepland moeten worden. 

Griffioen: "Nou, d'r is wat afgeworsteld! Het is een gotspe om te veronderstellen dat we er nog meer 
middelen voor hadden kunnen vinden. Er is verschrikkelijk hard aan getrokken. Wethouder Kreugel en de 
gedeputeerde [gedoeld werd op Albert Moens] hebben verschrikkelijk hun best gedaan. Wat betreft Anna's 
Hoeve, die club wil ik toch wel verdedigen. Ze hebben wat afgelobbied hoor, en ze hebben wat aan de rem 

» 
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gehangen. Het heeft mij zelfs mijn zetel in de raad gekost omdat ik naar hun idee te gemakkelijk met het 
plan meeging. [Gedoeld werd op de Schets-Ruijssenaars die ten tijde van de raadsverkiezingen op tafel 
lag.] Dat heeft mij best pijn gekost, maar dat is 'all in the game' , en ik ben blij dat ik nu toch dit plan wel 
weer kan verdedigen. Als de belangen echt tegengesteld zouden zijn voor de natuur dan had je mij echt niet 
meegekregen. " 

Tot zover ons verslag over het TV-programma In Derde Termijn. 
De uithaal van Van Otterloo naar onze vereniging slaat als een tang op een varken. Tegen een 
eventuele verkeersweg door Anna's Hoeve zou de vereniging zich, net als indertijd tegen de 
Schets-Ruijssenaars, met hand en hand verzetten. Trouwens, autopartijen als Leefbaar Hilversum 
zullen van goeden huize moeten komen als ze met zo'n weg op de proppen komen. Door een 
wijziging in de Wet op de Ruimtelijke Ordening gaat naar verwachting het bestemmingsplan voor 
natuurgebied Anna's Hoeve in 2007 "op slot" omdat het meer dan 10 jaar oud is. Procedures om 
wegen of woningen aan te leggen in het natuurgebied via ontheffingen op het bestemmingsplan 
worden dan onmogelijk. 

Naschrift: Per e-mail heeft Van Otterloo inmiddels laten weten dat hij het zó niet bedoeld had -
Redactie Koerier. 

Speelweide met hekken afgesloten 
(vrijdag 18 februari 2005) 

In de afgelopen week zijn in opdracht van saneringsbedrijf Mourik hekken ge
plaatst om binnenkort het Speelweidegebied te kunnen afsluiten met het oog 

I I I I 
op de bodemsanering die hier nu zeer binnenkort gaat plaatsvinden. Het is nu al onmogelijk 
geworden om de Speelweide aan de achterzijde, bij het Dammetje, te verlaten of te betreden. 

De Liebergerweg wordt op twee plekken 
afgesloten, even voorbij de Anthony Fok
kerweg en even voor de uitmonding bij de 
Minckelersstraat. Zodra de sanering echt 
gaat beginnen zal alleen werkverkeer 
(zoals vrachtwagens) de hekken mogen 
passeren. De vrachtwagens zullen Anna's 
Hoeve aan de achterzijde via de Lieber
gerweg en de Minckelersstraat verlaten en 
weer leeg terugrijden. De vervuilde grond 
zal naar het gronddepot voorbij de sport
velden van de Zebra's worden gebracht, 
zoals ook nu al gebeurt met de vervuilde 
grond uit de plekken in Hilversum-Oost 
waar woningen zijn gesloopt om door 

nieuwbouw te worden vervangen. De middenberm op de kruising Liebergerweg - Minckelersstraat 
- Weg over Anna's Hoeve zal niet worden verwijderd . Vrachtwagens zullen langs de punt van de 
Accumulatievijver kunnen rijden via rijplaten over de grasberm. 

Op dit moment is de Liebergerweg nog voor (brom)fietsverkeer toegankelijk doordat een beide 
zijden één hekdeel openstaat. Wij hebben de gemeente er op gewezen dat deze situatie vooral in 
het donker gevaarlijk is, omdat de hekken niet verlicht zijn en er hier ook geen straatverlichting is. 
Nietsvermoedende (brom)fietsers zouden tegen het hek aan kunnen klappen, ook als er een 
hekdeel openstaat. 

Door een foutje was het oostelijke hek aanvankelijk vlak langs de oever van de Vijver bij het Witte 
Strandje neergezet. Nadat er vanuit onze vereniging was gewezen op de gemaakte afspraak dat 
een wandeling langs deze vijver mogelijk zou blijven, is dit hek een stukje verplaatst. Via het 
Berkenlaantje, het dammetje, het pad over het voormalige Witte Strandje en het z.g . 
Schildpaddenpaadje kan men nu weer om de hele vijver heen wandelen, ook als Liebergerweg 
met hekken zal zijn afgesloten. 

Naschrift: Intussen is de afsluiting van de Liebergerweg een feit. Zie het bericht hierover elders in 
dit nummer. - Redactie Koerier. 



Februari-Koerier eindelijk verschenen 
(zaterdag 26 februari 2005) 
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Volgens de oorspronkelijke planning had Anna's Hoeve Koerier nummer 1 van 2005, die op 31 
januari drukklaar was, allang bij de leden bezorgd moeten zijn. Technische problemen hebben 
echter gezorgd voor een vertraging van verscheidene weken. Op dinsdagochtend 22 februari 
vernamen wij dat de defecte apparatuur van onze drukker vervangen moest worden, zodat we 
deze Koerier elders moesten laten drukken. De Hilversumse drukkerij De Toekomst heeft ons uit 
de brand geholpen. Donderdagavond 24 februari waren de Koeriers gereed voor verspreiding 
onder onze bezorgers. 

Laatste vissen zijn weggevangen 
(zaterdag 19 maart 2005) 

o 

Het waterpeil in de Speelweidevijver is nu zo ver gezakt dat de vijver 
voor het grootste deel droog ligt. Na een tip van onze voorzitter 
achtte waterbeheerder DWR dan ook de tijd gekomen om de laatste 

vissen uit de vijver te gaan wegvangen. Dat is gebeurd op zaterdagochtend 19 maart. 

Eind vorig jaar was de Speelweidevijver weer helemaal vol water gelopen, als gevolg van 
tegenslag bij de aanleg van de omleidingspijp waarmee het water uit het regenwaterriool nu 
rechtstreeks naar de Vijver bij het Witte Strandje wordt gevoerd. Later is de watertoevoer naar de 
Speelweidevijver weer afgesloten. Sindsdien is het peil gezakt van 244 cm boven NAP op 29 
december tot ca. 170 cm nu. Na de vorige visvangactie van 13 december was er nabij de 
waterinlaat een klein stukje vijver uitgediept waarin de achtergebleven vissen hun toevlucht 
zouden kunnen zoeken als het water ging zakken. De vissen zaten nu dus opeengepakt in dat 
kleine stukje vijver. 

Opnieuw werd er elektrisch gevist, omdat het niet makkelijk geweest zou zijn om een bootje in en 
uit het verdiepte deel van de vijver te krijgen. Volgens TV Noord-Holland was er op 
13 december gevangen: zo'n 50 snoeken, 100 karpers en 200 kilo witvis. De 
vangst van 19 maart omvatte nog 84 flinke karpers tot ongeveer 30 pond, en ook 
nog 6 snoeken tot maximaal een meter. Verder ca. 150 kg witvis waaronder in ie
der geval 4 maatse brasems. AI met al de moeite waard . Ongetwijfeld is er ook nu 
nog het een en ander achtergebleven, maar daar weten de reigers wel raad mee. 

Aangezien de Hengelsportvereniging van mening was dat de overige vijvers van 
Anna's Hoeve met de vangst van 13 december al ruim genoeg waren bedeeld, 
is de nieuwe vangst overgebracht naar een andere grote vijver in Hilversum. 

D 
(~\ 

Ons Internet-adres blijft bereikbaar via: go.to/annashoeve 
maar is ook bereikbaar via: www.annas-hoeve.tk 

SPEELWEIDE VERBODEN GEBIED; 
WANDELROUTE ONDERBROKEN 

Nu de sanering van het Speelweidegebied daadwerkelijk is begonnen, is de toegang tot het gebied 
binnen de hekken terwille van de veiligheid streng verboden. Daarop zal worden gecontroleerd, 
en overtreders zullen worden geverbaliseerd! Voor vaste wandelaars in Anna's Hoeve is dat 
natuurlijk even wennen. Gelukkig blijft het op veel plekken mogelijk om langs de hekken te 
wandelen, bijv. van de slagboom in de Liebergerweg naar de spoorbaan, en langs de spoorbaan 
naar de Bult van Dudok. Ook rondom de Vijver bij het Witte Strandje kan nog gewandeld worden. 

» 

• 
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De GNR-paaltjeswandeling Anna's Hoeve (nummer 10 in het boekje 
"Goylant te voet") is onderbroken. GNR heeft daar melding van 
gemaakt door op een aantal plekken een mededeling op te hangen. 
Deze aankondigingen bleken echter hoogst aantrekkelijk te zijn voor 
souvenirjagers, want ze verdwenen allemaal vrijwel direct nadat ze 
waren opgehangen .... 
De wandelroute op blz. 92 e.v. in ons boek "Anna's Hoeve - klein 
gebied, groot verhaal" kan nog helemaal gelopen worden, totdat later 

dit jaar de achterste vijvers van Anna's Hoeve aan de beurt zullen zijn om gesaneerd te worden. 

AANLEG VAN DE SPEELWEIDE: COMMENTAAR UIT 1955 

In de Gooi- en Eemlander wordt af en toe teruggeblikt op het nieuws van precies 50 jaar geleden. 
Zo werd in de krant van 6 januari 2005 een stukje afgedrukt van columnist Dwarsbomer, 
die in de krant van 6 januari 1955 onder meer 
het volgende had geschreven: 

De Gooi-en Eemlander 
VOOR DE SPOORBOMEN 

Een goed plan is het van de gemeente om, als toch de mestvaalt nabij de zuiveringsinstallatie Oost 
gedeeltelijk wordt afgegraven, het vrijkomende afval te gebruiken voor de aanleg van een speel-weide bij 
Anna s Hoeve. Want daardoor wordt deze omgeving nog meer een paradijsje voor de jeugd 

Kennelijk was toen niet bekend wat er allemaal in die "mestvaalt" zat, die gebruikt ging worden 
voor aanleg van de Speelweide. Nu, een halve eeuw later, kost het een paar miljoen euro om het 
giftige afval weer op te graven en ongeveer terug te brengen naar de plek waar het toen vandaan 
kwam. Daar gaat het deel uitmaken van het gronddepot, de nieuwe "Berg" achter de sportvelden. 

~ 
ANNA '5 HOEVE - Klein gebied, groot verhaal 

Kees van Aggelen, Piet-Jean Boegem e.a., Verloren, Hilversum, 
144 pag., € 7, 95, ISBN 906550798 I 

Gemeentearchitect Wi//em Dudok liet in 1934 vlak buiten Hilversum vijvers 
graven, heuvels opwerpen en die met bos beplanten om van het stukje hei 
Anna's Hoeve een wandelpark te maken. Enkele bestuursleden van de Ver
eniging tot Behoud van Anna's Hoeve verhalen samen met anderen in dit boek
je hoe sinds 1874 meer dan een eeuw lang de stad het gebied als vuilwater
stort heeft gebruikt. De bodem is er nu zwaar verontreinigd met chemisch 
afval en zware metalen en zal binnenkort gesaneerd worden. Desondanks, en 
ondanks dat de A27 en de trein erlangs denderen, beschrijven enkele natuur
gidsen enthousiast flora en fauna van het park. 

Bovenstaande boekbespreking stond afgedrukt in de Nieuwsbrief van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, editie maart 2005. 
Voor de vermelde prijS van € 7,95 is het boek nog steeds te koop bij veel boekwinkels in het Gooi, 
en bij de VVV in Hilvers'um. Voor leden is het boek voor de prijs van € 2,00 (voor niet-leden € 
8,00) te koop en af te halen bij Helga Toes, Weberstraat I, na telefonische afspraak (tel. 6855 951). 
Kopers die het boek wegens de afstand of om andere redenen niet kunnen komen afhalen kunnen 
het zonder extra kosten thuisbezorgd krijgen, enige tijd na ontvangst van de betaling op onze 
verenigingsgiro 4920844. 
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WATERSTAND VAN DE BERGVIjVER 
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VLINDERCURSUS VAN IVN GOOI EN OMSTREKEN 

Een citroenvlinder kan tegen 20 graden vorst. Dat doet hij door in "diapauze" te gaan. Wat dat is, en 
nog veel meer, komt u te weten op de komende korte UNatuurcursus Vlinders" van IVN Gooi en 
Omstreken. IVN is een landelijke vereniging voor natuur- en milieueducatie. 

Via deze interessante cursus wordt u in de gelegenheid gesteld meer kennis over vlinders op te 
doen. Dat doet u door het volgen van twee thema-avonden en het meegaan op een excursie o.l.v. 
IVN-gidsen en een deskundige op het gebied van de vlinders. Op de twee thema-avonden zal na 
een inleiding door een deskundige IVN-er een praktische ontdekking plaatsvinden met IVN 
natuurgidsen. De laatste bijeenkomst is een excursie in een natuurgebied. 

De thema-avonden zijn op dinsdag 24 en 31 mei 2005 en 
de excursie is op zaterdag 4 juni 2005. 
Locatie: het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, 
Noordereinde 60 in 's-Graveland. Tijd: 19.45 tot ongeveer 
22.00 uur. 

Kosten: € 14 euro voor IVN-Ieden en donateurs en € 22 euro voor niet-leden. 
Georganiseerd door natuurgidsen van IVN Gooi en omstreken. 

Meer info: voor opgave en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Gerry Kluvers, tel. 
(035) 7725767, of stuur een e-mail: rgkluverskessler@chello.nl, of kijk op www.ivngooi.nl 
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Anna's Hoeve woordzoeker liAan de slag!" 

Het is voorjaar en er zijn weer veel klussen te doen. Vergeet u het gereedschap en de materialen 
niet? In deze puzzel helpen we u een handje om te controleren of u het meeste zo'n beetje in huis 
heeft. De oplossing is een bekend Hilversums kadastraal bezit dat de afgelopen jaren al veel van 
onderstaande materialen op de boodschappenlijst had staan. Veel plezier! 
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HAMER HOGEDRUKREINIGER HOUT 

HUISHOUDTRAP I NSTALLATI EDRAAD KOZIJN 

KRUIWAGEN LAMP LIGBAD 

LIJM MOER PLAFON DPLAA T 

PLAMUURMES RAAM RADIATOR 
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STRUCTUURVERF THINNER TIMMERMANSPOTLOOD 
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: 
Dagelijks beheer: 

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer 
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid 

Internet: http://www.gnr.nl en http://www.natuurbrug.nl 
Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat). Bij ernstige misstanden geconstateerd 
op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen. Buiten kántoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 
uur) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. 

GAD Toezicht ~n Handhaving: tel. 035 6991888 
(v/h Reinigingspolitie; ma tlm vr. 8.00-8.30 en 13.00-13.30 U., ma tlm do 16.00-16.30 u.) 

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland: 08006586734 (gratis) 

Plattegrond van Anna's Hoeve 

I . Speelweide 
2. Speelweidevijver 
3. Witte Strandje. Rechts 

daarboven: de Oude Poel 
4. Restaurant Castellum Novum 
S. Woningen Anna's Hoeve 
6. De Berg 
7. Bergvijver 
8. Heitje 
9. Geitenweitje 
10. Bospoel 
x Nieuwe poel 

~ YOetplden 

= verhard. w..gen 

Gemeentcr Hil".uum 

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

Secretariaat: G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168 
e-mail gerardpeet@hetnet.nl 

of bij: 
mevr. H. Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie € 1,83 [= f 4,03] per jaar), 
en wacht uw acceptgirokaart af 

o mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was: 

Naam: heer / mevr. . .......................................................................... . 

Adres: 

Postcode: .................. Plaats: ............. ............................... . (05-2) 



Nieuwsbrief Plan Anna's Hoeve Mei 2005 

grotendeels afgerond 
De sanering van de Speelweide is grotendeels door de gemeente afge
rond. Alle afvalhoudende grond is ontgraven en afgevoerd naar het 
gronddepot op en rond de Brandplaats. Momenteel wordt een klein 
deel van de nu blootliggende gele zandondergrond ontgraven. 
Het betreft grond die verontreinigd is geraakt door uitspoe-
ling van verontreinigingen uit het afval. Ze voldoet 
daardoor niet aan de kwaliteitsdoelstelling van de 
sanering, de zogenaamde terugsaneerwaarde. De 
vrijkomende zandondergrond is overigens slechts 
licht verontreinigd en daardoor geschikt voor 
hergebruik. Ze zal bij het geplande herstel van de 
Speelweide dienen als kern van een langs de 
zuidrand van de Speelweide aan te leggen heu
velrug. Aan de voorbereidingen van het herstel
werk wordt momenteel druk gewerkt. Het her
stelwerk zoals in ANNA 1 is omschreven gaat 
worden uitgevoerd nadat de sanering van de 
Speelweide vijver is afgerond. 

De speelweide was voor
heen een laaggelegen ter
rein dat in natte perioden 
gedeeltelijk onder water 
stond. In de jaren vijftig is 
het terrein opgehoogd met 
materiaal afkomstig van de 
gemeentelijke brandplaats. 
Op deze brandplaats werd 
vroeger zowel industrieel als 
huishoudelijk afval gestort. 
De bodem van de brand
piaats en dus ook het 
ophoogmateriaal van de 
speelweide bevat zeer veel 
puin en is chemisch ernstig 
verontreinigd met voorna
melijk zware metalen en 
PAK. 

Voor u ligt de tweede editie 
van nieuwsbrief ANNA. 
ANNA informeert u over 
plan Anna's Hoeve en de 
ontwikkelingen hier 
omheen. Met ANNA willen 
wij u op de hoogte houden 
van alle plannen en activi
teiten die met Plan Anna 's 
Hoeve te maken hebben. 

Plan Anna's Hoeve is een 
samenwerking van de 
provincie Noord-Holland, 
gemeente Hilversum, 
gemeente Laren, hoog
heemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht en het Goois 
Natuurreservaat. 

• - Inhoud 

Ouders. Iet op uw kinderen! 

Saneringen Plan Anna's Hoeve 
gewaarborgd 

Meest gestelde vragen 



Voorbereiding 
sanering 
waterbodem 
begonnen 

DWR is in opdracht van het hoog
heemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

(AGV) begonnen met de voorbereiding 
voor het baggeren van de waterbodems in 

Hilversum-Oost. Dit betreft de waterbodems 
van de vijvers van Anna's Hoeve, enkele stadsvijvers 

en de Laarder Wasrneren. Het zand en het slib dat 
vrijkomt bij het baggeren, wordt van elkaar gescheiden. Het 

scheiden van zand en slib vindt plaats op een werkterrein aan de oostzijde van de 
sportvelden te Hilversum, in het gebied van de Laarder Wasrneren. Het zand zal 
worden hergebruikt en het slib zal na indrogen worden afgevoerd naar een ver
werkingsbedrijf. AGV/DWR is momenteel druk bezig met de voorbereiding om 
dit werkterrein te kunnen inrichten. 
Allereerst zijn de bomen op dit werkterrein verwijderd. Het kappen van de bomen 
werd uitgevoerd door een professioneel kapbedrijf. Voordat er is begonnen met 
kappen, heeft AGV/DWR samen met het Goois Natuurreservaat geïnspecteerd of 
er in dit gebied geen broedvogels of bijzondere of beschermde planten- en dier
soorten leven. Dit was niet het geval. Er is wel sprake van een 'zorgplicht' wat 
inhoudt dat, wanneer er toch dieren worden aangetroffen, AGV/DWR overlegt met 
deskundigen hoe deze dieren te beschermen. Na het kappen van de bomen is het 
riet gemaaid en is het vrijgekomen materiaal (takken en stammen) versnipperd en 
afgevoerd. Vervolgens kan worden begonnen met het baggeren van de Speelweide
vijver. Daarna zijn de overige vijvers van Anna's Hoeve, de stadsvijvers en de 
Laarder Wasrneren aan de beurt. De sanering van de waterbodem duurt tot medio 
2008. Na de werkzaamheden wordt het terrein" teruggeven" aan de natuur. 

Maurice Koopman 
vervangt Niek Kreugel 
Maurice Koopman is sinds 9 maart 
de nieuwe wethouder Media en 
Economische Zaken, Ruimtelijke 
Ordening en Sport. Hij vervangt 
Niek Kreugel, als verantwoordelijk 
wethouder voor Plan Anna' s Hoeve. 

Niek Kreugel die gerust genoemd mag 
worden als één van de grondleggers 
van het huidige plan Anna's Hoeve 
vierde op 22 februari dan ook niet 
voor niets zijn afscheid op de zeer 
toepasselijke locatie Paviljoen Nieuw 
Anna' s Hoeve. Het project is bij 
Maurice Koopman, een daadkrachtig 
bestuurder en natuurliefhebber 
wederom in vertrouwde handen. 

• 



"Achter de vrachtwagen aanrijden, 
papieren controleren en kijken 
waar wat gekiept wordt," zegt 
gedeputeerde Moens over het 
onlangs verschenen kritische rap
port "Voortgang bodemsanering" 
van de Algemene Rekenkamer. Een 
rapport dat landelijk veel aandacht 
heeft gehad. 

Saneringen 
Plan Anna's 
gewaarborg 

In Noord-Holland is het toezicht op de 
bodemsanering helder geregeld. Er is 
een strikte controle op vrachten. 
Verontreinigde grond wordt uit de 
bodem gehaald onder toezicht van een 
milieukundig begeleider die bepaalt wat 
er met de grond moet gebeuren en 
waar deze naar toe moet. Bij iedere 
vracht grond schrijft hij een bon die 
met de vrachtwagen meegaat. 
Bij Plan Anna's Hoeve zijn maar liefst 
drie milieukundige begeleiders werk
zaam. Zij worden ingehuurd van een 
onafhankelijk adviesbureau. 
Handhavers van de Provincie controle-

ren de milieukundige begeleiders. Deze 
handhavers bezoeken locaties en signa
leren eventuele problemen vroegtijdig. 
De milieukundig begeleider noteert zijn 
bevindingen in een logboek. Daarvan 
maakt hij een evaluatierapport, wat 
door het bevoegd gezag (de provincie) 
beoordeeld wordt. De onafhankelijk
heid van de handhaver van de provin
cie is gewaarborgd in zijn functie. 
Hij/zij is bijzonder opsporingsambte
naar en legt ook verantwoording af aan 
de Officier van Justitie. 

"De saneringen zijn in alle 
opzichten in goede handen!" 

doende worden beheerst. 
De procesmanager van de provincie 
Noord-Holland, Ruud van Gorkom 
zegt hierover: "Plan Anna's Hoeve 
wordt gefinancierd uit verschillende 
gecontroleerde potjes. Ons project
bureau brengt alle geldstromen in kaart 
en legt ieder jaar verantwoording af. 
Door deze extra controle houden we de 
kosten extra goed in de hand." 

11. 

De Rekenkamer concludeert dat in het 
algemeen de saneringskosten onvol-

- vorming gronddepot (Hilversum) 

- saneren en inrichten werkterrein met zand-

scheidingsbekken voor waterbodemsanering 

(AGV/DWR) 

- afgraven vuile grond Speelweide (Hilversum) 

- baggeren Speelweidevijver (AGV/DWR) 

- herinrichting speelweide en speelweidevijver 

- baggeren Watergat (AGV/DWR) 

- baggeren Laapersvijver (AGVIDWR) 

- baggeren Van Riebeeckvijver (AGVIDWR) 

- ecologisch hersteloverstroomgebieden Laarder 

Wasmeren (GNR) 

- baggeren andere vijvers Anna's Hoeve (AGV/DWR) 

-landschappelijke herinrichting Anna 's Hoeve 

- verwijderen bomen, overige begroeiing en riet-

landen Groot Waschmeer, Vuilwaterplas en 

Langewater 

- bouw nieuwe RWZI (AGV/DWR) 

- bouw nieuwe bergingsbassins (Hilversum) 

- aanleg Singel (AGVIDWR) 

" aanleg infrastructuurvoor nieuwe waterinrchting 

(AGVIDWR) 

- aanpassing waterinrichting (AGV/DWR) 

- baggeren 't Ven (AGVIDWR) 

- ecologisch herstel t"Ven en aangrenzend deel 

Laapersheide 

- baggeren Groot Waschmeer en Vuilwaterplas 

(AGV/DWR) 

- herstel venbodems Groot Waschmeer en Vuil

waterplas door aanbrengen waterdoorlatende 

laag 

- ecologisch herstel venoevers (GNR) 

- droge sanering overstroomgebieden (AGV/DWR) 

- ecologisch herstel en herinrichting noordelijk deel 

natuurgebied Laarder Wasmeer 

- halverwege 2006 - aanleg Leeuwenpoot 
(AGV/DWR) 

- baggeren Langewater (AGV/DWR) 

- ecologisch herstel bodem en oevers Langewater 

(GNR) 

- verwijderen werkterreinen, werkwegen en zand

scheidingsbekken en herstel ven bodems 

(AGV/DWR) 

- herstel Vuilwaterplas ter plaatse van werkterrein 

door aanbrengen van waterdoorlatende laag 

(AGV/DWR) 

- ecologisch herstel en herinrichting resterende 

omgeving van de gesaneerde vennen in zuidelijk 

deel natuurgebied Laarder Wasmeer (GNR) 

- afronding landschappelijke-, recreatieve- en ter

reinherinrichting van de in Plan Anna's Hoeve 

betrokken natuurgebieden: Laarder Wasmeer, 

Anna's Hoeve en Laapersheide (GNR) 

- saneren huidig terrein RWZI. bouwrijp maken en 

start woningbouw 

• 



Meest gestelde vragen 
Via onze website kunt u ons mailen met vragen of opmerkingen. 
Tot op heden zijn de twee meest gestelde vragen. 

1) Wanneer kan ik een huis kopen op Anna' s Hoeve en wat zijn de prijzen? 
Er zullen ongeveer 700 nieuwe woningen worden gebouwd. De ruimte hiervoor is 
beperkt dus zal er compact worden gebouwd. Stedenbouwkundig wil men met dit 
gegeven creatief omgaan, door bijvoorbeeld woningen tegen de nieuwe berg te 
bouwen en bij de voormalige Accumulatievijver huizen aan of misschien wel in het 
water te bouwen. Er komt waarschijnlijk op nog nader te bepalen plekken ook 
bebouwing variërend van 4 tot 8 bouwlagen. Kortom: een afwisselend woning
beeld. 

Er worden overwegend koopwoningen gebouwd, maar er komen ook sociale huur
woningen. 
De nieuw te bouwen woningen van Plan Anna's Hoeve vallen in drie prijscatego
rieën: 33% goedkoop, 26% middelduur en 41 % duur. 

De gemeente Hilversum verwacht dat in het voorjaar van 2008 de eerste woningen 
gebouwd gaan worden. Er wordt onderzocht of een (klein) deel van de woningen 
al eerder gebouwd kan worden ter hoogte van de huidige accumulatievijver. 
Door welke bouwmaatschappij dit zal worden gedaan alsmede wie de verkoop gaat 
verzorgen en bij wie u als eventuele klant uw belangstelling kenbaar kan maken, is 
nu nog niet bekend. 

2) Hoe zit het met de bestemmingsplan procedure? 
Hieronder staat een globaal overzicht van de procedure en tijdsplanning bestem
mingsplan Plan Anna's Hoeve. Op 20 januari jl. is er een inspraakavond geweest 
waarvan u het verslag via onze website kunt downloaden. 

Inspraak en overleg: december 2004 - april 2005 
Maken ontwerp bestemmingsplan: april 2005 - juni 2005 
Tervisielegging ontwerp bestemmingsplan: juni 2005 - juli 2005 
Vastgesteld bestemmingsplan: november 2005 
Goedgekeurd bestemmingsplan: maart 2006 
Onherroepelijk bestemmingsplan: voorjaar 2007 

Het voorlopig bestemmingsplan ligt ter inzage in de burgerleeszaal van het raad
huis alsmede bij de balie van de dienststadsontwikkeling (Oude Enghweg 23, 
Hilversum) 

Klankbordgroep 
opgeheven 
De klankbordgroep waar ver
tegenwoordigers van bewoners, 
belangstellenden, belanghebben
den en gebruikers zitting in heb
ben heeft tijdens haar vergadering 
van 8 maart jl. besloten na 10 mei 
te stoppen als klankbordgroep. 
De klankbordgroep is vanaf het 
begin van het project, dat toen 
nog de naam Nieuw Oost droeg, 
betrokken geweest bij de plano nt
wikkeling. Zij had een belangrijke 
adviserende rol en heeft dan ook 
mede bijgedragen aan de plannen 
die nu uitgevoerd gaan worden. 
Dit laatste is ook de reden dat de 
klankbordgroep zichzelf opheft. 
Het project is nl. in de uitvoerende 
fase gekomen. 
Veel klankbordgroepleden blijven 
nog actief in de verschillende 
werkgroepen die de uitvoering 
voorbereiden of begeleiden. De 
klankbordgroepleden kennende, 
zullen zij nog wel een oogje in het 
zeil houden. 

ANNA is een gezamenlijke uitgave van 
de provincie Noord-Holland, gemeente 
Hilversum, gemeente Laren, hoogheem
raadschap Amstel, Gooi en Vecht en het 
Goois Natuurreservaat. 

Redactie Roland Jurriëns 

Vormgeving & realisatie 
Kade 10 Communicatie, Leiden 

Foto's en animaties 
Gemeente Hilversum 
Provincie Noord Holland 
DWR (Jan Kamminga) 
TimoOud 

Deze nieuwsbrief is gedrukt op 
milieuvriendelijk papier 

Oplage 6.250 

• 



Annals Hoeve 

Koerier 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER 

Jaargang 22, nummer 3, 2005 (nummer 73) 

Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984. 
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als 
Arma's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. 
In dit blad wordt met Anna's Hoeve altitd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld, tenzij uit de tekst iets anders blijkt. 
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld. 

HET BESTUUR 

Voorzitter: 
Secretaris: 

M.L. Ruitenberg, l.ijsterweg 70, 1221 jM Hilversum, tel. 6832 762 
G.M.J.B. Peet, DiependaaJsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168, 
fax 084 7183 291, e-mail gerardpeet@hetnet.nl 

Penningmeester: 
leden: 

Hr. j.J.M. de Ridder, Kam. Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum. tel. 6835 031 
J. P. van Hemert, S. Koopman, vacature. 

Contributie: minimaal € 1,83 ( ::.:: f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag. 
Postgironummer: 4920844 t.n .v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo 
Redactieteam: Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar, Ineke Marx, Gerard Peet, Helga Toes 
Redactieadres: Helga T oes, Weberstraat I , 1223 JS Hilversum 
Uiterste inzenddatum kopij : I oktober 2005 

11 il INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over Anna's Hoeve 
en onze vereniging. zie internetpagina go.to/annashoeve 

( X->::-: \ - - of www.annas-hoeve.tk 

INHOUD 

pag. 3 
4 
8 
9 

10 
I1 
12 
13 

14 
/5 
16 
17 
18 
19 
20 

22 
23 
24 

Speelweidegebied is gesaneerd! Bestemmingsplan en bouwhoogte. 
Hulp gezocht voor vrijetijdsmarkt. Notulen van de Jaarvergadering. 
Fotoverantwoording. 
Duizendpoten gezocht. 
Koerierbezorg(st)er gezocht. Gaat u verhuizen? 
Paviljoen de Nieuwe Anna's Hoeve maakt een nieuwe start. 
leuk nieuws van de visplaats. 
Niek Kreugel: oud-wethouder met passie en betrokkenheid voor 
Annals Hoeve 
Waterstand van de Bergvijver. 
Eerder gepubliceerd via Internet: Speelweidesanering In volle gang. 
Sanenng Speelweide en Vijver een tussenstand - Plan voor renovatie Sportvelden, fase 1 
Informatie over saneringen komt op gang - Folders Vinden gretig aftrek. 
Speelweidevijver in recordtijd gesaneerd - Vleermuiskasten in Anna's Hoeve. 
Grond rondom Oude Poel lijkt niet vervuild. 
Huisjesterrein De Molshoop gesloten, eigenaar opteert voor ±40 vakantie
woningen - een ingewikkelde en ietwat treurige geschiedenis. 
Schoonmaakactie Nassauschool 
Goois Natuurreservaat e.a. - Plattegrond - Bon voor opgave als lid of adreswijziging 
Gratis advertentie voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr., I aug., I nov. 

Oplage: I 100 exemplaren. - Druk: Stichting Pejwak. Almere. - Omslagillustratie: Rob van It Hoff 
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SPEELWEIDEGEBIED IS GESANEERD 

Sinds het verschijnen van de vorige Koerier (begin 
april) is niet alleen de sanering van de Speelweide 
afgerond, maar is ook de drooggelegde Speel
weidevijver gesaneerd. AI het giftige bodemslib is 
afgevoerd. Elders in dit blad vindt u hierover en
kele berichten, overgenomen van onze website. 

Het is diep triest dat de saneringswerkzaarnheden 
zijn ontsierd door zinloze vernielingen aan de 
hekken, de schaftkeet en de saneringswerktuigen. 
Hoe je het ook wendt of keert, per saldo betalen 
alle burgers via de belastingen mee aan het 
herstel van de aangerichte schade. 

Het Speelweidegebied oogt nu als een zandwoestenij. Maar we kijken vol vertrouwen uit naar de 
herinrichtingswerkzaamheden voor dit stuk Anna's Hoeve. Het zal er anders uit gaan zien dan we 
gewend waren, maar het resultaat zal zeker de 
moeite waard zijn. 

Bij de sanering van de Speelweide kwam een oude 
sloot te voorschijn (zie foto), doordat hier dieper 
gegraven moest worden dan in het terrein erom
heen. Oude kaarten laten zien dat op deze plek 
tot in de jaren dertig een sloot lag, achter de ge
meentelijke vloeivelden langs. Aan de andere kant 
van die sloot begon het bos dat de gemeente in 
1931 aankocht van Jhr. van Kretschmar van Veen 
voor de aanleg van het recreatiegebied Anna's 
Hoeve. 

BESTEMMINGSPLAN EN BOUWHOOGTE 

In mei bracht de gemeente de "Nota van Aanpassing" uit, met antwoorden op alle ontvangen 
reacties op het Voorontwerp Bestemmingsplan Park Anna's Hoeve. Het door ons (en vele anderen) 
ingediende bezwaar tegen hoogbouw (max. 25 m.) in de nieuwe woonwijk werd niet gehonoreerd, 
evenmin als ons bezwaar tegen een maximale hoogte van 35 m voor het gronddepot (dat is ruim IS 
meter hoger dan de Berg van Anna's Hoeve). Wel werd ons voorstel overgenomen om het 
bestemmingsplan "Nieuw Anna's Hoeve" te gaan noemen, om misverstanden te voorkomen over 
het gebied waarom het gaat. Het bestemmingsplan omvat immers NIET het parkgebied van Anna's 
Hoeve dat gewoon natuurgebied blijft. 

In de reactie van het Goois Natuurreservaat (GNR) was o.m. de wens geuit dat de gemeente 
Hilversum meebetaalt aan uitbreiding van recreatieve voorzieningen in Anna's Hoeve. Uit de 
reactie blijkt dat de gemeente dit niet van plan is. Het GNR moet de rekening maar bij alle partners 
neerleggen. Dat zijn de 6 Gooise gemeenten, de provincie en Amsterdam. Op die manier "zal 
Hilversum daarin ook haar aandeel moeten nemen.1! > > 

• 
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Op 17 mei werd de Nota van Aanpassing besproken in de Raadscommissie 
Stad. Blijkens het verslag (dat op onze website te lezen is) ging het CDA er 
ten onrechte van uit dat de nieuwbouwwijk als gevolg van de naamswijzi
ging van het bestemmingsplan nu ook "Nieuw Anna's Hoeve" zou gaan 
heten. Wethouder Koopman antwoordde dat hij zou nadenken over een 
procedure om tot een goede naam voor de nieuwe WIjk te komen. Het 
uitschrijven van een prijsvraag behoort tot de mogelijkheden 

In het Voorontwerp Bestemmingsplan stond nog geen maximale hoogte 
voor het kantoor van de nieuwe Rioolwaterzuivering, waarvan op de 

inspraakavond van 20 januari was gezegd dat 
het "ongeveer 24 meter" hoog z.ou worden . Wethouder M. Koopman 

Eind mei kwam de bouwaanvraag ter inzage. 
Het gebouwtie bleek 31 .3 m hoog te moeten worden . bijna 12 meter 
hoger dan de Berg van Arma's Hoeve. Omdat er niets was onderzocht 
over de zichtbaarheid van zo'n blikvanger vanuit de omringende 
natuurgebieden heeft onze vereniging hier' bezwaar tegen gemaakt. 
Ook het GNR en de Vereniging van Vrienden van het Gooi (WG) 
deden dat. Op onze website staat de volledige tekst van ons bezwaar. 
Of de bezwaren iets hebben opgeleverd is nog niet bekend. 

In juni werd het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegd. Daarin 
stond voor het RWZI-kantoor een maximale hoogte van 30 m, door 

B & W eventueel met max. 10% te verhogen (in feite dus 33 m .) Ook hiertegen heeft onze 
Vereniging bezwaar gemaakt . Ook onze bezwaren tegen woningbouw van max. 25 m en een 
maximale hoogte van 3S m voor het gronddepot z:!n opnieuw ingediend. De Milieufederatie 
Noord-Holland heeft zich bij onze bezwaren aangesloten . 

Ook het GNR en de WG hebben opnieuw bezwaar gemaakt. Het GNR neemt er o.m geen 
genoegen mee dat Hifversum de rekening voor uitbreiding van recreatieve voorzieningen in Anna's 
Hoeve (om de grotere recreatiedruk als gevolg van de bouw van ~n nieuwbouwwijk te kunnen 
opvangen) biÎ het GNR wil neerlt:ggen. 

Ditmaal moet de Gemeenteraad over de ingediende bezwaren een besluit nemen . 

. \~ 
Milieuft.rf{'''11 ti.a N .. ~rQ-H ollano 

. ~l~ 

HULP GEZOCHT VOOR VRIJETIJDSMARKT 
Op zaterdag 10 september hoopt onze vereniging zich (voor de IOe 
keer) te presenteren op de Hilversumse Cursus- en VrijetIjdsmarkt. 
We zoeken leden die (liefst 's middags) gedurende één of twee uur 
willen helpen in ons kraampje aan de Gl'oest. Het is beslist niet nodig 
om heel veel Anna's Hoeve af te weten ; een dosis belangstelling en 
enthousiasme is genoeg. Het is de bedoeling dat er op leder moment 
minstens 2 personen in de kraaH1 aanwezig zijn . 
Aanmeldingen en nadere informatie bij Meijndert Ruitenberg, 
tel. 6832 762. 

Vrienden van 
t Gooi 
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING 
gehouden op maandag 18 april 2005 in de bovenzaal van de voormalige Ontmoetingskerk. 
Aanwezig aan het eind van de vergadering 29 personen: volgens de presentielijst 25 leden en 2 niet
leden . 
Van één lid (Rob Marx) bericht van verhindering ontvangen. (Na de vergadering is ook bericht 
ontvangen van Wouter Fontaine.) 

I . Om I 9.36 uur QQ..ent voorzitter Meijndert Ruitenberg de vergadering met een welkom aan de 
aanwezigen. Hij wijst op de presentielijst die rondgaat en op de vergaderstukken (afgedrukt in ons 
ledenblad) die bij de ingang van de zaal liggen, en op de presentatie van mevr. Janneke Monshouwer die na 
de pauze op het programma staat. 

2. De notul~l.l van de op 19 april 2004 gehouden jaarvergadering worden ongewijzigd vastgesteld. 

3. Buiten het bericht van verhindering (zie boven) zijn er twee 
illg~~9_I}l_en~~~kk~1} bestemd voor deze vergadering. Allereerst 

Pr;l'S Bt:.nhavct Cultuurfonds een ver:l.Oek van het Prins 8ernhard Cultuulionds om dit fonds 

onder de aandacht van onze leden te brengen. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds was met een gift van € I 100 de grootste 

subsidiegever voor de uitgave van ons boek over Anna's Hoeve. Bij de ingang van de zaal staat een bakje met 
folders: de aanwezigen worden uitgenodigd een folder mee naar huis te nemen. 

Verder is er net aJs vorig jaar' een brief ontvangen van ons lid ir. P. Yrijfandt tegen woningbouw bij Anna's 
Hoeve. met daarnaast negatieve opmerkingen over de ar'chitectuur van Hundertwasser. Van deze brief zijn 
bij de ingang van de zaal kopieën neergelegd voor belangstellenden. Het bestuur heeft nog geen standpunt 
over deze brief ingenomen, maar op persoonlijke titel noemt secretaris Gerar'd Peet de insinuatie dat 
mevrouw Monshouwer financieel belang heeft bij toepassing van de architectuur van Hundertvvasser 
"beneden peil". De voorzitter nodigt de leden uit om commentaar te geven op de brief. Niemand heeft daar 
behoefte aan. De leden stemmen in met het voorstel dat het bestuur de brief namens de Ledenvergadering 
beantwoordt. 

4. Het L~ry~rslag 2004. zoals afgedrukt in het ledenblad, wordt met dank 
aan de secretaris vastgesteld na correctie van "de Dudokstichting" in "het 

DudokCentrum" in het hoofdstuk "Activiteiten in het terrein" . 

5. Bij het ED.?J1ç@e iaarY~fslag over 2004 merkt de secretaris allereerst op dat 
gedurende 2004 bestuurslid Helga T oes formeel de verantwoordelijkheid van 
penningmeester droeg, maar dat het administratIeve werk nog steeds werd gedaan 
door Christine Tamrninga. die zich bij haar aftreden in april 2003 bereid had 
verklaard dit te blijven doen tot er een opvolger zou zijn. De leden uiten hun 
waardering hiervoor m@t applaus. Begin 200S is hN w€lr-k oVtt!f'gedragen aan de 
beoogde nieuwe penningmeester. Hans de Ridder, die bij de jaarcijfers 2004 wat 
toelichting geeft met betrekking tot het boekproject. Er is voor gekozen de in 2004 
uitgegeven boeken direct af te schrijven. Dit levert voor 2004 een flink negatief 
saldo op. dat echter door boekverkopen in 2005 al weer deels Îs opgevuld. In 
afgeronde getallen is er op het boekproject nu nog een "gat" van 2000 euro, 
waarvan uiteindelijk naar verwachting minder dan de helft zaJ overblijven. Minder 
dus dan de € 1500 die voor 2004 was begroot als bijdrage uit de kas aan het 
boekprojea. 

Het financiële jaarverslag wordt zonder discussie vastgesteld. » 
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6. Bij de begroting 2OQ~ licht Hans de Ridder toe dat het positieve saldo is te danken aan de inkomsten uit 
de boekverkoop waar geen kosten meer tegenover staan. Verder stijgen vooral de drukkosten voor de 
Koerier. Voor het overige zijn er weinig verschillen met vorig jaar. 

N.a.v. een vraag van Christine Tamminga over de verwachte contributie-inkomsten per lid antwoordt Hans 
dat dit voorzichtig is ingeschat. Gerard voegt toe dat het bedrag niet is begroot vanuit een verondersteld 
gemiddelde, maar dat het gemiddelde achteraf is berekend vanUit het verwachte bedrag en ledental. 

N.a.v. een vraag van Ineke Man< over het SymposIum 2006 vertelt de voorzitter over het plan om in het 
voorjaar van 2006 een symposium te houden over de toekomst van Anna's Hoeve na de sanering. De 
begrote post betreft aanloopkosten dIe al gemaakt worden in 200S. Voor de kosten van het symposium zal 
worden gezocht naar inkomsten uit subsidie. 

Hr. W . Griffioen verbaast zich over het comributiebedrag en stelt hiervoor een afgerond bedrag voor, bijv. 
€ S. De secretaris herinnert eraan dat bij de invoering van de euro de voorstellen van het bestuur, die 
uitgingen van afgeronde bedragen, door de ledenvergadering ziin verworpen, en dat de leden toen hebben 
gekozen voor een haive eurocent per dag. Gelukkig betalen maar weinig leden dit minimumbedrag. 

7. De ~~comrolç_çQ.m!!1ji~i~ (hr. Marcel van Coesant en hr Wouter Fontaine) heeft de financiën 
gecontroleerd en in orde bevonden. De heer Fontaine was reserve maar heeft de plaats ingenomen van Jan 
Deijs die om medische redenen niet in de kascommissie kon meedoen Er zijn geen leden van de 
kascommissie aanwezig. De voorzitter leest de verklaring van de kascommiSSIe voor . De penningmeester en 
het gehele bestuur worden gedechargeerd. 

8 . .I}~noeming v~n de nieuwe kascontrolecommissie 
Benoemd worden de leden mevr. Tukkie Tuk en de heer Kees de Wolff. 
Aan Wouter Fontaine zal worden gevraagd of hij weer als reservelid wil optreden. [Toevoeging: Zijn 
instemmende antwoord is op /9 apdl ontvangen.) 

9 .. Bestullfsverkiezil}& 
Tussentijds om persoonlijke reden is afgetreden als bestuurslid T eus Bos, die dank verdient voor zijn inzet in 
zijn helaas korte bestuursperiode. Voor ziin opvolging is nog geen kandidaat gevonden. 
Reglementair aftredend en weer voor drie jaar herkiesbaar is bestuurslid Jan Paul van Hemert. Hij wordt bij 
acclan1atie herbenoemd. 
Beschikbaar voor de functie van penningmeester tot 2007 is de heer J.j.M. (Hans) de Ridder. Ook hij wordt 
bij acclamatie benoemd. 
Kandidaten voor het bestuurslidmaatschap zijn welkom bij het bestuur. Dit dringt des te meer omdat Helga 
T oes en Gerard Peet voornemens zijn om zich na hun reglementaire aftreden in 2006 niet opnieuw 
herkiesbaar te stellen; Meijndert Ruitenberg wil voorts in 2007 graag het voorzitterschap neerleggen. 
Verjonging van het bestuur is een goede zaak , maar dan zijn er wel leden nodig die het werk willen 
voortzetten. Helga is er bijna vanaf het begin bij . en Gerard IS in 1994 in het bestuur gekomen. 

I O. ~tan~yM'_ zaken Plan Anna's Hoeve. 
Meijnder1: toont een collage van recent gemaakte kleurenfoto's die 
de begonnen saneringswerkzaamheden in beeld brengen. Deze 
hebben een grote "impact" op het aanzicht van Arma's Hoeve. Het 
saneren van de Speelweide is al bijna klaar. De Speelweidevijver die 
al droogligt gaat volgen (vanaf juli/augustus?) , en daarna de andere 
vijvers . waarvan de bodems nat zullen worden g~.saneerd. 
Informatieborden zijn er helaas nog niet, maar die gaan wel komen. 
Er komt ook een informatiepunt, en zelfs een saneringswandel
route. Eind dit jaar, begin volgend jaar wordt de Speelweide 
opnieuw ingericht, met een moerasachtige kom. Het gebied gaat er 
anders uitzien. Maar de oevers en de bomen langs de oevers blijven 
zoveel mogelijk zoals ze zijn. Het kan wel 2008 worden voordat 

Anna's Hoeve helemaal klaar is. Met de andere onderdelen erbij, zoals de sanering van de Laarder Was
meren en de bouw van een nieuwe water'Zuivering en van een woonwijk, gaat Plan Anna's Hoeve nog veel 
langer doorlopen. > > 

• 
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De uitnodiging om vragen te stellen levert veel reacties op. 

Sjerp Zeldenrust maakt zich zorgen over de droogliggende Speelweidevijver. bij droogte gaat het slib 
barsten. Meijndert vertelt dat hierover onlangs pittig is gecorrespondeerd met de Provincie. Versnellen van 
de sanering (er is nu enkele maanden achterstand op het plan) is de beste oplossing. Anders moet het slib bij 
droogte wellicht besproeid gaan worden. Ook het spelen van kinderen in het saneringsterrein is onder de 
aandacht gebracht. Er zijn afspraken gemaakt over controle door politie en boswachters. 

Vervolgens wijst Sjerp op de broedbosjes langs de Speelweidevijverdie verdwenen zijn; komen die terug? 
Meijndert meldt dat deze bosjes op zijn aandringen zijn verwijderd voordat er vogels in gingen broeden. Of 
en hoe de broedbosjes bij de herinrichting terugkomen is nog niet bekend. Daar zullen we attem op zijn bij 
het beoordelen van het uitvoeringsplan voor herinrichting. 

Freek 5tegehuis vraagt hoe het zit met het plan om de Weg over Alma's Hoeve te verleggen achter de 
Berg langs. Meijndert legt uit dat indertijd de schets-Ruijssenaars is ontworpen om deze wens te kunnen 
financieren . Met de komst van het nieuwe Plan Anna's Hoeve waarbij het hele natuurgebied gespaard blijft, 
is de financiering van dit voorstel op losse schroeven komen te staan. Het zal voorlopig dus wel een schone 
wens blijven, 

Kees de Wolff stelt een fontein in de Speelweidevijver voor. Roei Luijer vindt echter dat in een natuurgebied 
geen fontein thuishoort . Gerard vindt de nieuwbouwwijk een betere plaars voor een fomein. 

Tukkie Tuk weet dat een hier niet aanwezige mevTOUW een 
vraag heeft over de schildpadden in Anna's Hoeve: over
leven die het droogleggen van de vijver? Meijndert vertelt 
dat de schildpadden allang naar de andere vijvers zijn ver
trokken. Overigens is het plan om de schildpadden , die hier 
niet thuishoren, weg te vangen en elders in hun eigen habitat 
een nieuw leven te geven Maar er zullen op termijn vast wel 
weer nieuwe schildpadjes door bewoners in Anna's Hoeve 
worden uitgezet. 

Wim van Paridon informeert waarom in het Laarder Wasmerengebied een heel terrein is geëgaliseerd. 
Meiindert vertelt dat hier de zand-/slibscheidingsinstallatie komt. 

. . Klankbordgroep Plan Anna's Hoeve. Nu de betrokken partijen (bijv. de voetbalclubs) over hun Ui 
Op voorstel van Jan Paul van Hemert vertelt Meiindert iets over het naderende einde van de 

. " .:'.' eigen zaken rechtstreeks overleg voeren met de gemeente, is de belangstelling voor deze groep 
sterk afgenomen. Ook konden we de laatste tijd via deze groep nog maar weinig invloed 
uitoefenen en werden wij door de projectleiding als lastig ervaren. Gelukkig zitten ook wij in 

diverse gespecialiseerde overleggroepen zodat wil van allerlei zaken toch goed op de hoogte blijven. 

Kees de Wolff informeert naar her voetgangerstunneltje tussen de Anthony Fokkerweg en de Van 
linschotenlaan dat aan de bewonersgroep Bodemvogels is beloofd. Het was een project in de Structuurvisie 
Hilversum Nieuw Oost: een raadsbesluit dat nooit formeel is ingetrokken, maar in de praktijk is vervangen 
door Plan Anna's Hoeve waarin ook hiervoor geen financiering is opgenomen. Ook dit zal wel een zaak van 
lange adem worden. Gelukkig zijn er ook raadsleden die het plan voor dit tunneltje niet vergeten zijn. 

Tukkie Tuk heeft van een mevrouw gehoord dat die zich zorgen maakt over de slechte staat van het hek 
langs Anna's Hoeve: honden kunnen zó de spoorlijn oplopen. Meijndert vindt dat iedereen verantwoordelijk 
is voor zijn eigen hond. Onze vereniging legt na snoeiwerk we! houtrillen aan die honden tegenhouden. 
Gerard voegt toe dat in natuurgebieden zo weinig mogelijk hekken gewenst zijn omdat ze ook dieren 
hinderen die in het wild leven. Van GNR is daarom ook geen actie te verwachten . Bewoners die het hek 

hersteld willen zien kunnen zich het beste richten tot ProRail. 

Sander Koopman brengt de aanleg van spitsstroken langs de A27ter sprake, die (voorlopig?) niet doorgaan 
wegens de str'enge Europese regels over luchtvervufling. Vervolgens komen in snel tempo allerlei 
toekomstige bedreigingen voor Anna's Hoeve langs, zoals de geplande busoprit naar de A27 vanaf de 

» 
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Soestdijkerstraatweg (Monnikenberg), een spoorbaan of sneltram langs de A2l, en een overstapstation nabij 
de Nieuwe Poel. Er zijn dus nog genoeg redenen om alert te blijven, 

Hr. Griffioen vraagt of de saneringsplannen nu echt vastliggen, of kan er nog wat tussenkomen? Volgens 
Meijndert kan er wel wat vertraging optreden maar kan er niets meer tussenkomen, 

Hr. WiJting informeert naar verl<eersremmel1de maatregelen op de Minçkelersstraat I Weg over Anna's 
Hoeve. Meijndert vertelt dat hij hier een iaar geleden in een raadscommissievergadering voor heeft gepleit, 
maar van de gemeente is daar nooit antwoord op ontvangen. 

I I . B.9ndy~~g! 
Wim van Paridon informeert naar de stand van zaken inzake de nieuwe .unlibieënpoef. zit er nog steeds 
zöVeelleven in als in het begin? jelle Harder, die vanuit Landschap Noord-Holland sterk blÎ het Hilversumse 
poelenplan is betrokken, vertelt dat de poel er nog steeds goed bii ligt maar dat er we! erg veel honden in 
komen, Meijndert zegt dat er nog steeds salamanders in de poel zitten, en dat er voor komend najaar een 
bomenkapactie is gepland waarbij er een grote houtril rondom de hele poel komt om de toegang te 
bemoeilijken. Jelle vindt dat een goede zaak, temeer omdat het erop lijkt dat de zeldzame KamsaJamander 
aan het oprukken IS vanaf de particuliere Heideparkvijver via de watertjes in Monnikenberg richting Anna's 
Hoeve, 

12, De voor-zitter ~1.1J1! het formele deel van de vergadering om 20.33 uur. -. -
13. Na de koffie-/theepauze krijgt mevr. Janneke Monshouwer het woord voor haar presentatie 
over mogelijkheden tot verfraaiing van Hilversum , inclusief de toekomstige nieuwe woonwijk bij 
Anna's Hoeve, op basis van de architectuur van Hundertwasser. Het aantal toehoorders is 
inmiddels gestegen tot 43. 

Meijndert kondigt Janneke aan als een bijzondere vrouw, die zeer betrokken is bij het onderwerp. 
Gerard wijst erop dat het feit dat deze presentatie op ons progran1ma staat niet betekent dat het 
bestuur blij is met de bouw van een nieuwe woonwqk vlak naast Anna's Hoeve, in de directe 
nabijheid van de Ecologische Hoofdstructuur, Maar als er toch een woonwijk komt, dan kan die 
maar het beste zo mens- en milieuvriendelijk mogelijk worden ingericht. 

De fraaie videopresentatie met mondelinge uitleg en toelichting, en verder ondersteund met vele 
grote platen en foto's. wordt door de toehoorders goed omvangen , Maar het gehoor blijkt niet 

alleen uit medestanders te bestaan, zodat de presentatie ook discussie 
uitlokt. 

Om 22,00 uur bedankt Meijndert de spreekster voor haar boeiende en 
enthousiaste presentatie, en geeft haar een exemplaar van ons boek Anna's 
Hoeve - klein gebied. groot verhaal ten geschenke (in aanvulling op onze 

videofilm die haar al tevoren was gegeven) . 

Ter afsluiting van deze geslaagde bijeenkomst wijst Meijndert de aanwezigen op de 
vogelexcursie die komende zaterdag (23 april) om 5,30 uur in Anna's Hoeve zal 
plaatsvinden. <1':' 

FOTOVERANTWOORDING 

Bronvermelding voor de in deze Koerier opgenomen foto's: 
"Lijst I", Leefbaar Hilversum: pag. 4, pag. 13. Ron Haanschoten: pag.18 ,2) 
Meijndert Ruitenberg: pag, 3 (I), pag, ! 2. luCas Hoeffnaget: pag. 7. 
Roei Luijer: pag. 3 (2). pag. 18 (I), pag, 20/21/22. Collectie Rob Marx: pag, 1 I, 

• 
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DUIZENDPOTEN GEZOCHT '::: ~I 
Na jarenlang een groot deel van hun vrije tild te hebben ' ~ 
besteed aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve 
willen de bestuursleden Helga T oes en Gerard Peet 
volgend jaar april de fakkel graag overdragen aan anderen . 

Hefga doet al vanaf april /988 onze ledenadministratie. Daarnaast is ze lange tijd tweede secretaris 
en tweede penningmeester geweest. Sinds het begin van 1991 heeft ze redactiewerk voor de 
Koerier gedaan. De samenstelling van de Koerier, inclusief het letterlijke in elkaar zetten van het 
blad, heeft altiid bij haar thuis plaatsgevonden. 

Gerard zit als secretaris sinds april 1994 in het bestuur. Vanaf eind 1995 doet hij ook redactiewerk 
voor de Koerier. 

TWEE BELANGRIJKE VACATURES DUS! 

Het bestuur van de vereniging is nu op zoek naar een nieuwe ledenadministrator en een nieuwe 
secretaris, voor een periode van drie jaar. Het bestuur Komt 7 à 8 keer per jaar in vergadering 
bijeen; in de tussentijd is er over dringende zaken regelmatig contact per telefoon of e-mail. Eén 
keer per jaar wordt er een ledenvergadering georganiseerd. 

T aakomschrl jvi ng ledenadmini strator. 

• het bijhouden van het gecomputeriseerde ledenbestand 
• het per wijk afdrukken van etiketten met de namen en adressen van leden ten behoeve van het 

bezorgen van de Koerier 

• het maken van de acceptgirokaarten voor de afdracht van de jaarlijkse contributie door leden 
• de verdeling van de acceptgirokaarten per wijk onder de bezorgers 
• het maken en verzenden van aanmaningen voor de contributiebetaling (in samenspraak met de 

penningmeester) 

• de aflevering van de juiste hoeveelheden Koeriers per wijk bij de bezorgers 

D 
(:-_:xx:) 

Vanzelfsprekend zijn computervaardigheid en buitengewone accuratesse voor 
dit takenpakket eerste vereisten . De nieuwe ledenadministrator hoeft geen 
tweede secretaris of tweede penningmeester te zijn , en is ook niet automatisch 
lid van de redactie van de Koerier. 

De functie van secretaris van de vereniging is arbeidsintensief. De gedachten van het bestuur gaan 
dan ook uit naar iemand die gestopt is met werken buiren de deur, of naar meerdere personen. 

Taakomschrijving secretaris: 

• de behandeling van ingekomen en uitgaande stukken 
• het maken van de agenda's voor alle vergaderingen 
• het notuleren van alle vergaderingen en het maken van 

een jaarverslag 

• het beheer van het archief van de vereniging 

( Vanzelfsprekend zijn computervaardigheid, accuratesse en 
schrijfvaardigheid voor dit takenpakket eerste vereisten. De 
secretaris is niet automatisch lid van de redactie van de 
Koerier. 

» 
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De huidige secretaris van de vereniging heeft daarnaast de volgende taken op zich genomen: 

• het onderhouden van een deel van de contacten met overheidsinstanties als gemeente, pro-
vincie en zuiveringschap, met het Goois Natuurreservaat en andere organisaties, en de media. 

• het verzamelen van knipsels en andere informatie uit kranten en milieutijdschriften. 

• het schrijven van berichten voor de website van de vereniging. 
• de hoofdredactie van de Anna's Hoeve Koerier, inclusief de lay-out en het laten drukken. 

Dat al deze zaken door één persoon worden behartigd is uitzonderlijk. Het bestuur is zich ervan 
bewust dat een soortgelijk functionerende secretaris wellicht niet te vinden is en dat een her-ver
deling van de genoemde (deels secretariële) bezigheden over meerdere serieuze gegadigden 
geboden is. 

Uiteraard worden kandidaten geacht belangstelling voor natuur- en 
rnilieuzaken te hebben en zich te willen inzetten voor natuurgebied Anna's 
Hoeve. Belde functies zijn onbezoldigd. Voor de vereniging gemaakte kosten 
worden vergoed. 

Leden die menen voor één van deze functies in aanmerking te komen, of er 
mogelijk geschikte personen voor kennen. worden verzocht contact op te 
nemen met de voorzitter of de sec-etaris (voor contactgegevens zie blz. 2 
van dit blad). 

Ook mensen die met ingang van volgend jaar deei willen uitmaken van de redactie van de Anna's 
Hoeve Koerier kunnen zich bij de voorzitter of de secretaris aanmelden . 

Het bestuur van de vereniging wil met klem wIjzen op het grote belang 
van de vervulling van deze twee vacatures. Zonder adequate vervanging 
zal het functioneren van het bestuur en daarmee het voortbestaan van 
de vereniging ernstig in gevaar worden gebracht. 

KOERIERBEZORG(ST)ER GEZOCHT 

Voor de Planetenbuurt wordt een vrijwilliger (m/v) gezocht die 4 x 
per jaar de Koerier en I x per jaar de enveloppen met acceptgiro's 
wil bezorgen. Het gaat om ruim 40 adressen in ongeveer 12 stra-

ten. Wat u moet bezorgen wordt iedere keer bij u thuis afgeleverd, 
met de adressen . Als u ons kunt helpen: bel even Helga Toes 
(tel. 6855 951). Bij voorbaat onze dank! 

GAAT U VERHUIZEN? 

r ···----·.·· .. · .-----.----- -.--, 
I I 

Anna's Hoeve 

Koerier 

1 ! _, _____ ? __________ • _ _ .l 

VERHUIZINOEN 

Vergeet dan vooral niet uw nieuwe adres aan ons door te geven. 
Onze gegevens vindt u op de bon achterin dit blad (omslagpagina)_ 
U kunt die bon gebruiken, of ons bellen. schrijven of mailen_ Als uw 

=:~==~==~~ Koerier bij u wordt bezorgd door een vrijwilliger, kan het blad na 
uw verhuizing niet via de post worden doorgestuurd naar uw nieuwe 
adres. Zonder uw adreswijziging kunnen wij u niet meer vinden! 
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PAVILJOEN DE NIEUWE ANNA'S HOEVE 

MAAKT EEN NIEUWE START 

.. / -----.- ·Pavi"ljëiên 
./ DC"Nieuwt:' AnnJ's Hueve 

Zoals de trouwe lezer van de Koerier weet werd het partycentrum 
Anna's Hoeve een paar jaar geleden verkocht aan restauranthouder Franck Rodenburg. Deze liet 
Anna's Hoeve grootschalig opknappen en herdoopte het in Castellum Novum, naar zijn restaurant 
in De Meern. Om toch wat meer aan te sluÎten op het verleden werd de naam Castellum Novum 
later gewijzigd in Paviljoen de Nieuwe Anna's Hoeve. De uitstraling van het restaurant en 
zalencomplex was chic, misschien wel té chic. 

Een koerswijziging leek geboden voor het Paviljoen. De heer Rodenburg stelde met ingang van april 
dit jaar twee nieuwe beheerders aan, een jong paar met twee kleine kinderen: Rosanne van der 
Ben en Patrick van de Ven. Hij is chef-kok en chef de cuisine, zij is gastvrouwen doet de 'sales'. 
T oen deze mensen het Paviljoen en de prachtige ligging in de bosachtige omgeving ten oosten van 
Hilversum voor het eerst zagen, werden ze er op slag verliefd op. Ze namen zich voor om keihard 
te werken om de loop er weer in te krijgen en van het Paviljoen een florerend bedrijf te maken. 

Om te beginnen is gedurende het zomerseizoen in ieder geval zondags het terras open, zodat 
passerende recreanten een kopje koffie of een ander drankje kunnen nemen. Er worden dan ook 
gerechten van de kleine kaart geserveerd. zoals gebak. broodjes. tosti's en uitsmijters. En natuurlijk 
ijs! Overigens is er niet alleen aan de voorkant een terras. maar ook achter. Dit terras ligt heerlijk 
beschut en verkeerslawaai dringt er nauwelijks door. In de tuin van het Paviljoen worden op 
termijn speeltoestellen voor kinderen neergezet. zoals een schommel en een glijbaantje. Het 
terrein is geheel omheind, dus ouders kunnen onbezorgd genieten terwijl de kinderen spelen. 

Gasten op zondag kunnen natuurlijk ook binnen zitten. In de herfst. als het weer wat frisser wordt, 
wordt toch het hele buitengebeuren naar binnen verplaatst. Daarbij is het plan om op 
zondagmiddag voor levende muziek te zorgen . Als de loop er op de zondag een beetje inzit. willen 
Rosanne en Patriek overwegen om ook het restaurant in het weekeind te openen, zodat er echt 
gedineerd kan worden. 

Daarnaast hebben deze enthousiaste jonge mensen nog vele andere plannen. Deelnemers aan grote 
georganiseerde wandelingen in Anna's Hoeve en omgeving willen ze graag in de gelegenheid stellen 
bij hen iets te gebruiken. Ook lijkt het hun leuk om eens een pianist uit te nodigen om op het 
terras. dus in de open lucht. te komen speien . Verder spreekt het idee van jazzavonden hun aan. Er 
kan ook worden gedacht aan alternatieve muziekvormen: het paar kent iemand die Afrikaanse 
trommels bespeelt en best eens als oefening wil komen optreden. En wat te denken van thema
avonden zoals een tapasavond met allerlei overheerlijke hapjes. of een stamppotavond met ver-

R~st(l u ral1 t Anna ', Horue In 1055 De ultspannin9 werd deçt iJ ds druk 

bezocht door dagjes m~nscl1. in de' speeltuin stond een reuzenrad 

schillende uitstekend bereide stamppotten -
maar ook bij voorbeeld een Surinaamse 
avond, helemaal in stijl met mensen in kle
derdracht en plaatselijke gerechten die met 
veel tromgeroffel uit de keuken worden 
binnengebracht. En natuurlijk kan er ook een 
grote barbecue worden gehouden. Patrick 
en Rosanne denken er zelfs over om weer 
eens een linedance-avond te organiseren, 
om te kijken of dat nog steeds veel mensen 
trekt. Andere manieren om de loop naar het 
Paviljoen op gang te krijgen zijn exposities en 
wijnproeverijen, waarbij mensen niet per se 
iets hoeven te besteden. 

» 
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Vroeger, als mensen in Hilversum-Oost een groot feest te vieren hadden, gingen ze naar Anna's 
Hoeve. Dat kan nog altijd. Er zijn mooie zalen van verschillende grootte, waar genoeglijk kan wor
den verbleven. Met mogelijke klanten voert Rosanne een persoonlijk gesprek, waarin goed naar de 
wensen wat betreft eten en drankjes wordt geluisterd. Uiteraard wordt er gevraagd wat mensen 
willen besteden en hoe luxueus ze het willen hebben. Wat de klant wil is het uitgangspunt, en er is 
veel mogelijk. Patriek en Rosarme Willen maatwerk leveren, zodat mensen achteraf tevreden zijn. 

Hoewel Paviljoen de Nieuwe A.nna's Hoeve (nog) geen restaurant is kan er wel gegeten worden. 
Een gezelschap moet liefst Uit minstens tien, twaalf mensen bestaan, en er moet een dag van 
tevoren worden besproken . Voor minder gasten is het niet kostendekkend om de zaak te openen . 
Toch loont het de moeite om het Paviljoen te bellen (0356855526) in geval van een klein eet
gezelschap, omdat dit misschien kan worden ingepast met andere reserveringen. In zo'n geval zou 

"'1, er à la carte gegeten worden. 
~ 

, \ 
De gerechten die in' her Paviljoen worden geserveerd zijn mediterraan getint, met 

• een beetje Uit de Franse, Spaanse en Italiaanse keuken, en met gebruik van veel verse 
~ kruiden. Wie tussen de gangen door even de benen wil strekken kan de activiteiten 
d van de chef-kok en zijn helpers gadeslaan, want er is een prachtige open keuken. 

Patrick en Rosanne wonen naar volie tevredenheid in het oorspronkelijke huisje van Anna's Hoeve, 
uit 1844. Van gasten horen ze veel over Anna's Hoeve zoals het vroeger was. Daarom hebben ze 
zich enigszins in de geschiedenis van Anna's Hoeve verdiept . Ze zijn tot de slotsom gekomen dat 
het Paviljoen in de omgeving een roi moet gaan spelen als trefpunt voor mensen van alle rangen en 
standen. Er is hun dan ook veel aan gelegen om in het Paviljoen drempelverlagend te werken en het 
een bloeiende onderneming te maken. waal" mensen graag komen. De vereniging ondersteunt dit 
streven van harte, niet alleen vanwege de goede relatie met eigenaar Rodenburg, maar ook omdat 
de hele omgeving wél vaart bij een mooie horecagelegenheid op deze plek. 

Wil' hopen dat Parriek en Rosanne van het Paviljoen weer een bruisend trefcentrum kunnen 
maken waar veel Hilversummers zich thuis voelen. Breng er snel eens een bezoek.' 

* 
LEUK NIEUWS VAN DE VISPLAATS 

De voorzitter van onze vereniging raakte onlangs in An
na's Hoeve In gesprek met twee heren, Pierer en Sjon, 
die regelmatig te vinden ziln op de visplaats aan de Berg
vijver. Het bleek dat-ze zich om dIt deel van .Anna's Hoe
ve bekommeren en er ook afval opruimen. Nu waren ze 
op zoek naar schoonmaakgereedschap en een plek om 
het op te bergen. Zulke initiatieven zijn natuurlijk prach
tig! Daarom is na overleg met de boswachter van het 
GNR en de nieuwe beheerders van Paviljoen de Nieuwe 
Anna's Hoeve besloten om het benodigde gereedschap 
op het terrein van het Paviljoen te bewaren. Verder heb
ben de heren vissers toegezegd af en toe ook de parkeer
plaats op te schonen. 

Vier vaSte visplaatsbezoekers. 

V/. fI. r.: Theo, Sjon, Pierer; Henk. 

Hond Bonk hoort bIJ Sjon. 

Sjon en Pieter zijn de initiatiefnemers. 

Voor de inrichting van de nieuwe visplaats na de toekomstige sanering hebben deze twee mannen 
een aantal aardige ideeën. Het zou goed zjin als het GNR bij het ontwerpen van een nieuwe 
gebruikersvriendelijke, veilige en mooie visplaats probeert rekening te houden met hun wensen en 
die van andere hengelaars . 

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is in 1984 opgericht door verontruste vissers. Uit wat 
u nu leest blijkt dat ook vandaag de dag de inbreng van vissers nog steeds belangrijk is . 
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NIEK KREUGEL: OUD-WETHOUDER 
MET PASSIE EN BETROKKENHEID 
VOOR ANNA'S HOEVE 

Weergave van een op 31 meÎ 2005 gehouden interview met 
voormalig wethouder N.J. Kreugel van Ruimtelijke Ordening, 
Sport, Media en Economische Zaken 

Ik ben geen geboren Hilversummer. maar afkomstig Uit Oud
Zuilen aan de Vecht. Mijn vader was daar hoofdonderwijzer. 
Toen ik in 1966 bij de omroep. de VARA, kwam werken ben 
ik in datzelfde jaar naar Hilversum verhUisd. In 1967 over naar 
de NOS-radio, waar ik gedurende een kleine dertig jaar heb 
gewerkt. om te eindigen als hoofd programma-administratie 
en -economie. Ik heb twee zoons, van wie de een als kandi
daatnotaris werkzaam is, en de ander ais verslaggever bij de 
radio. Mijn grote hobby is sport. en in het bijzonder voetbal. tennis en fietsen. 

Door het voetbal (ook als voor-zitter van Victoria), en door vroegere fietstochten met mijn ouders, 
heb ik kennisgemaakt met Anna's Hoeve. Bij de wedstrijden tegen de Zebra's. Donar en EMM was 
al duidelijk dat er bodemsanering moest plaatsvinden: slidings op de velden van Donar werden 
sterk afgeraden vanwege glas- en potscherven in de grond. De velden van Donar waren aangelegd 
op een voormalige vuilnisbelt. vandaar . 

In 1994 ben ik in de Hilversumse gemeenteraad gekomen. Ik was lid van de commissie Stad, die 
later overging in de commiSSie Stadsontwikkeling. In 2002 werd ik wethouder, met onder andere 
de portefeuille ruimrelijke ordening. 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 gaf veel stof tot nadenken, ook over Anna's 
Hoeve. Als lid van de commissie Stad had ik een paar maanden daarvoor, in december 2001. de 
presentatie van het Plan Ruijssenaars over Anna's Hoeve bijgewoond. Daarbij viel me al op dat er 
over dit plan zeer veel teleurstelling en tegenstand was bij de betrokken partijen. De sportclubs 
waren niet blij. het Goois Natuurreservaat had er veel moeite mee, en iullie vereniging was 
verontwaardigd aangezien een groot stuk van Anna's Hoeve verloren zou gaan. Stedenbouwkundig 
was de visie van Hans Ruilssenaars heet doordacht, maar er was geen breed draagvlak. De burgers 
lieten ons dat duidelijk weten bij de verkiezingen. Er was dus sprake van een groot probleem. Een 
patstelling tussen de belanghebbenden. Het was aan mij om tot een goede oplossing komen. 

Ik heb een kaart van Anna's Hoeve en omgeving in mijn kantoor opgehangen, zodat ik er dagelijks 
naar kon kijken . Binnen een paar weken had ik het gevonden: de sportclubs konden blijven waar ze 
zaten. Het uitgangspunt werd bouwen op de plaats van de Accumulatievijver en op het huidige 
terrein van de RWZI. De aanleg van de woningen moet liefst zo landschapsvriendelijk mogelijk zijn, 
zodat er een harmonie met de omliggende natuur ontstaat. De RWZI wordt verscholen in de 
nieuwe berg aan het Laarder Wasmeer. Het belangrijkste doel was bereikt: er wordt niet in Anna's 
Hoeve gebouwd! 

In de zomer van 2002 kreeg ik van de gemeenteraad het groene licht om op de ingeslagen weg 
door te gaan. Als je bedenkt dat er 25 jaar geleden voor het eerst werd gepraat over de vervuiling 
in en bij Anna's HO€ve. was dit een historisch moment met een onomkeerbare, definitieve 
oplossing! 

» 
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Jullie vereniging was blii, de sportclubs waren blij, het GNR was blîj, het Hoogheemraadschap/DWR 
was het ermee eens, iedereen kon zich erin vinden. Ook ik was zeer verheugd, en positief over de 

toekomst van het gebied. 

Door een gelukkig toeval kon een spoedig begin worden gemaakt met de sanering: in de hete 
zomer van 2003 viel de leeuwenkuil namelijk droog. Henk Korten. de rentmeester van het GNR, 
greep deze unieke gelegenheid aan om dit deel van de Wasmeren versneld te laten saneren. Dat 
lukte dankzij de enthousiaste medewerking van gedeputeer'de Moens van de provincie Noord~ 
Holland en Pieter Korzelius van het Hoogheemraadschap. Op dat moment zjjn alle neuzen zijn in 
dezelfde richting gezet, waardoor de saneringswerkzaamheden op gang konden komen. Er kwam 
t~n ook een geweldige 'Schwung' in het plan: de eel~ste financiën voor de sanering kwamen los en 

uiteindelijk werden zelfs de laatste miljoenen geregeld. 

Het is maatschappelijk van belang dat er in het nieuwe Anna's Hoeve goede recreatiemogelijkheden 
blijven en komen. De inpassingsstudie en de uitwerking daarvan verdienen daarom ook veel 
aandacht. Mijn idee is dat er in de nieuwe berg een soort van amfitheater komt waar allerlei 
evenementen op het gebied van sport. theater e.d. kunnen wor'den gehouden Of zoiets ook 

daadwerkelijk aangelegd wordt, weet ik niet. 

In maart 2005 ben ik om persoonlijke redenen als wethouder gestopt. Ik kijk met genoegen terug 
op deze periode van mijn leven , met alle mensen en partijen die bij Plan Anna's Hoeve betrokken 
waren, Er zal uiteindelijk een nieuw naruurgebied ontstaan. Gelukkig bliift Anna's Hoeve bestaan, 

en daar ben ik reuze tevreden over. 

2 . 
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Op verzoek van onze vereniging heeft DWR in juni weer water ingelaten vanuit het laarder 
Wasmeer. De piek van eind juni/begin juli is te danken aan de royale regenval in die periode. 
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET ..... 
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website. waarvan sommige enigszins 
ingekort. Wegens plaatsgebrek in deze Koerier zijn diverse lange berichten van de site elders in dit 
blad kort samengevat. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

Speelweidesanering in volle gang 
(donderdag 24 maart 2005) 

Op maandag 21 maart 2005 is Mourik Groot-Ammers BV, een bedrijf met grote ervaring in sane
ringswerk, daadwerkelijk begonnen met het afgraven van de vervuilde bodem van de Speelweide. 
In rap tempo rijden de gele vrachtwagens van Mourik. via de liebergerweg. het laatste stukje van 
de Minckelersstraat en de naamloze zijweg achterlangs de waterzuivering naar het gronddepot-in
aanleg. Waar de vrachtwagens Anna's Hoeve verlaten en leeg weer binnenrijden, houdt een 
bewaker alle pottenkijkers Uit de buurt. De sanenngsklus . die namens de provincie Noord-Holland 
in opdracht van de gemeente Hilversum wordt uitgevoerd. duurt ongeveer twee maanden. 

Op 21 maart is ook begonnen met het gereedmaken van een terrein in het Laarder Wasmeren
gebied, achter de sportvelden van HSV Wasmeer. voor de plaatsing van een vernuftige installatie 
waarmee (schoon) zand en (vervuild) waterbodemslib van elkaar kunnen worden gescheiden . Dit 
is dus voorbereidend werk voor de komende waterbodemsaneringen. Het wandelpad achterlangs 
de voormalige sportvelden, op de grens van Hilversum en Laren , is hiertoe afgesloten en tot 
verboden gebied verklaard. Op het terrein waar de installatie neergezet zal worden, moeten eerst 
veel bomen worden gekapt. Het is helaas niet gelukt dit voor de aanvang van het broedseizoen 
(15 maart) te doen . Een speciaal uitgevoerd onderzoek heeft volgens GNR echter uitgewezen dat 
het verantwoord is om dit werk alsnog uit te voeren . 

Langs de Liebergerweg (zandpad), even voorbij het parkeerterreintje van HSV Wasmeer, wordt al 
een tijdlang gebouwd aan een nieuw gasontvangststation . Dat heeft niets met de saneringen te 
maken, maar met de toekomstige herinrichting van het REGEV-terrein (waar lang geleden de 
gasfabriek stond). Het gasontvangststation op dat terrein moet t.z 1. plaatsmaken voor nieuwbouw 
van woningen . 
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Sanering Speelweide en Vijver: een tussenstand 
(dinsdag 5 april 2005) 

Van achter de hekken rondom de drooggevallen Speelweidevijver 
is goed te zien dat de sanering (het afgraven) van de Speelweide 
in snel tempo vordert . Het lijkt er op dat dit werk binnen enkele 

weken klaar zal zijn Het aanleggen van de nieuwe, verlaagde Speelweide kan niet direct daarna 
beginnen. Eerst moet ook de Speelweidevijver worden gesaneerd. Daarover gaat niet de 
gemeente HIversurn , maar DWR, de Dienst Waterbeheer en Riolering van het Hoogheemraad
schap AGV. Deze organisatie kampt met wat tegenslag , zoals is te lezen In de Gooi en Eemlander 
van hedenochtend. Het plaatsen en tnbedriJfsteUen van een zand-/slibscheidingsinstallatie in het 
L.§arder Wasmerengebied heeft kennelijk meer voeten in de aarde dan was voorzien. Deze 
installatie moet werken voordat het saneren van de vijver kan beginnen . (*) 

De SpeelweidevIjver is een paar dagen geleden helemaal drooggevallen. Op 26 maart werd op de 
peilschaal nog een waterstand van 165 cm (boven NA.P) afgelezen. Nu steekt de peilschaal uit de 
drooggevalien vijverbodem. en kan worden geconcludeerd dat de bodem op die plaats 159 cm 
boven NAP ligt! Alleen bij de uitmonding van de afgesloten inlaatbuis, waar In december een kuil 
was gemaakt voor de achtergebleven vissen, staat nog een plasje water. 

De drooggevallen shbvlakte biedt een troosteloze aanblik Maar deze blijkt, evenals de half 
afgegraven Speelweide daarnaast, een aantrekkelijke speelplek voor de jeugd te zijn. Dat het 
verboden gebied is maakt het alleen nog maar spannender Zodra de werkplek er 's avonds en in 
het weekend verlaten bijligt . laat de jeugd zich door hekken en waarschuwingsborden niet 
tegenhouden. Vanuit onze vereniging zijn de autorit6lten gewezen op dit zeker niet ongevaarlijke 
kinderspel. 

(") Later is besloten dat de sanering van de Spee/weidevijver hier niet op hoeft te wachten. 
- Redaaie Koerier 

Plan voor renovatie Sportvelden, fase 1 
(donderdag 2 JUni 2005) 

In een gemeentelijke advertentie !n de Gooi en Eembode van 26 mei 
is aangekondigd dat er een aanvraag is binnengekomen voor 
herinrichting van Sportpark Anna's Hoeve. Oe bouwaanvraag ligt ter 
inzage. omwonenden en ovenge belanghebbenden kunnen op- en 
aanmerkingen indienen . 

Het renovatieplan, aangeduid als Fase 1, heeft betrekking op de velden van HSV Wasmeer dat 
één oud veld kwijtraakt voor de aanleg van de nieuwe noolwaterzuivenng. Drie velden in de 
huidige staat zijn onvoldoende om te voldoen aan de eisen van de KNVB. voor het aantal te 
spelen wedstrijden. Oe gemeente heeft de Grontmij daarom een renovatieplan laten opstellen. Het 
meest zuidelijke veld (rechts van de huidige oprijlaan naar het clubhuis) zal worden omgevormd 
tot kunstgrasveld. De lichtmasten voldoen nIet meer. en worden vervangen door 6 nieuwe 15 
meter hoge masten. Rondom het veld zullen 7 bomen moeten sneuvelen, zes aan de kant van het 
Wasmeer en een tamelijk dicht bij het clubhuis. 

Het middelste veld wordt opgewaardeerd tot hoofdveld . Daarvoor kan grond worden gebruikt die 
vrijkomt bij de aanleg van het kunstgrasveld Oe 6 lichtmasten van 12 m hoogte rondom dit veld 
worden verplaatst naar het noordelijkste veld, het huidige hoofdveld. dat trainingsveld zal worden. 
Ook rondom het nieuwe hoofdveld komen 6 nieuwe lichtmasten van 15 meter. Het plan voorziet 
verder in nieuwe hekken. 5 m hoge en 25 m brede ballenvangers, en in verplaatsbare dug-outs 
(abri-achtige hokjes). De totale kosten worden geraamd op € 560.000 euro exel. BTW. 

De ter inzage gelegde documenten delen niets mede over de penode 
waarin deze werkzaamheden uitgevoerd zullen worden, en evenmin 
over tijdelijke voorzieningen die wellicht nodig zijn om alle sportactivi
teiten van HSV Wasmeer tijdens de werkzaamheden te kunnen laten 
doorgaan. 
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Informatie over saneringen komt op gang 
(donderdag 2 juni 2005) 

Dne maanden na het feitelijke begil! van de bodemsanenngen in Anna's Hoeve is de officiale informatie
voorziening hierover op gang gekomef"\ Eind vonge week op vnjdag en zaterdag, is op bijna 4600 adressen 
de tweede editie bezorgd van Nieuwsbnef Anna. een uitgave van de projectpartners van Plan Anna's Hoeve 
(de provincie Noord-Holland. de gemeenten Hilversum en Laren, hoogheemraadschap AGV/DWR en het 
GOOIS Natuurreservaat) En begin deze week zijn !n het Speelweidegebied, net buiten de hekken, vier 
keurige informatiebordjes (in A3-formaat) gepiaatst. met bakjes eronder die bestemd zijn voor informatie-

grotarideeis afgerond 

-~ __ ' __ H. 
.-~ .. ",.~.,... 

folders die nog In de maak zijn De bordjes zijn geplaatst door het GOOIS 
Natuurreservaat op verzoek van de gemeente Hilversum. die ook heeft 
gezorgd voor de informatie die op de bordjes te vinden IS 

Zowel de Nieuwsbrief als de bordjes geven 0 m. informatie over de sane
ring van de Speelweide die vall eind februari tot begin mei is uitgevoerd 
en die nu vrijwel gereed IS Een beperkte hoeveelheid licht verontreinigde 
grond moet wellicht nog verplaatst worden in de vorige nieuwsbrief Anna 
van begin Januari , en tijdens de Inspraakavond van 20 Januari, werd over 
de toen op handen zijnde sanering van het Speelweidegebied vrijwel mets 
vernomen Vandaar dat het zo'n tegenvaller was dat er In het terrein geen 
enkele informatie werd gegeven toen het gebied ineens met hekken werd 
afgesloten en kort daarna het saneringswerk begon. Bij de provIncie en de 
gemeente Hilversum wordt toegegeven dat hier in de voorbereidingen iets 
helemaal mis IS gegaan Maar vanaf nu zal het beter gaan. Op de informa
tieborden wordt al vooruitgeiopen op de komende waterbodemsanering 
van de droogliggende Speeh.veidevijver, die mogelIjk al deze maand zal 
beginnen. 

Later zullen ook de andere vijvers worden gesaneerd; deze zullen niet 
worden drooggelegd Dan komen er nog meer informatieborden in het terrein te staan Ook wordt er 
gewerkt aan het plaatsen van een Informatiekeet op het parkeerterrein tegenover Paviljoen De Anna's 
Hoeve (zoals het Sinds kort In advertenties wordt aangedUid). DIJ de vissteiger 

Wat betreft Nleuwsbnef Anna Deze is per post bezorgd biJ ca 3900 Hilversumse adressen rondom Anna's 
Hoeve Daarbij zijn de 203 nieuwe adressen van woonzorgcentrum St Joseph opnieuw vergeten: hier is 
Anna door een vrijwilliger van onze vereniging hUls-aan-huls In de bus gestopt. Verder IS Anna door de 
gemeente Hilversum per post gestuurd naar 462 adressen van ieden van onze vereniging die buiten het 
door de gemeente vastgestelde verspreidingsgebied wonen De adreslabels zijn door de vereniging op 
gemeentelijke adreswIkkels geplakt waarna de nieuwsbneven rechtstreeks naar TPG Post zijn gebracht Er 
zijn dus geen adressen van onze ieden aan de gemeente verstrekt 

In Nieuwsbrief Anna staat een Planningskalender voor onderdelen van Plan Anna's Hoeve. Voor de 
renovatie van het sportcomplex is kennelijk nog geen tijdpad vastgesteld. want daarover IS niets te Vinden. 
Ook meidt Anna dat de heer Maurtce Koopman op 9 maart de taak van coordlnerend wethouder voor Plan 
Anna's Hoeve heeft overgenomen van de vertrokken wethouder Nlek Kreugel 

Op de infoborden en in Nleuwsbnef Anna wordt voor nadere informatie verwezen 
naar de offlciéle webSite http Ilwww plan-annashoeve nil Die webSite wordt 
helaas niet erg goed bijgewerkt. 

Folders vinden gretig aftrek 
(dmsdag 19 Juli 2005) 

Op donderdag 14 juli werden eindelijk de vier folderbakjes gevuld die bevestigd 
zijn aan de Informatiepalen over Plan Arma's Hoeve die eind mei In het Speel
weidegebied werden geplaatst Het aanmaken van het vouwblad heeft wat 
langer geduurd dan de bedoeling was , Maar he! resultaat mag er zijn: het IS een 
prachtige folder geworden waann alle onderdelen van Plan Anna's Hoeve kort 
helder worden uiteengezet, met een overzichtelijke plattegrond en mooie foto's, 
De plattegrond bevat helaas een onduidelijkheid over de plaats van de nieuwe 
RioolwaterzUivering het is alsof deze in de toekomstige nieuwbouwwijk wordt 
neergezet, inplaats van ten oosten daarvan Hier had beter kunnen staan 
DAB (wat respectievelijk betekent: Woningbouw, Grondheuvel , Rioolwater-
zuivering) , Inplaals van BDA » 
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Het vouwblad is een uitgave van de samenwerkende projectpartners van Plan Anna's Hoeve de provincie 
Noord-Holland, de gemeenten Hilversum en Laren. het Hoogheemraadschap AGV/DWR en het Goois 
Natuurreservaat Het vullen van de bakjes is toevertrouwd aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve 
wegens onze frequente aanwezigheid in het terrein. 

In de eerste vijf dagen zijn al zo'n 200 folders meegenomen. waarvan de meeste (bijna 40 %) Uit het bakje 
dat nabij de spoorbaan en de Bult van Dudok staat Tot nu toe werden slechts 2 foldertjes als zwerfvuil in 
Anna's Hoeve aangetroffen 

SpeeJweidevijver in recordtijd gesaneerd 
(dmsdag 19 juli 2005) 

Op woensdag 29 juni 2005 was het eindelijk zover 
ongeveer twintig .laar nadat uit onderzoek was 
gebleken dat de vIjverbodems in Arma's Hoeve 
zwaar verontreinigd zijn werd daadwerkelijk een 
begm gemaakt met de sanering van de vijvers van 
Anna's Hoeve. Heijmans Milieutechniek Uit Ros
malen heeft binnen twee en een halve week de 
dikke laag giftig shb van de bodem van de droog
gezette Speelweidevijver verwIjderd . en afgevoerd 
naar het depot van Smlnk In Amersfoort. Dank zij 
een andere werkwijze was het schoonwassen van 
de vrachtwagens, zoals eerder gebeurde biJ de 
sanering van de Speelweide niet nodig 

De gesaneerde Speelweidevijver. 
lets rechts van het midden srond de grote 
wilg die op 29 april alsnog moest snel/velen 

voor de sanenng van de SpeelweIde 

Op maandag 18 Juli werd begonnen mei het gedeeltelijk verwIjderen en gedeeltelijk verplaatsen van de 
hekken In het Speelweidegebied. Na de bouwvak.vakantle gaat He!jmans verder met het uitdiepen van de 
vijver. Het is nog niet bekend wanneer begonnen kan wordefl met het uitbaggeren van de andere vijvers 
van Anna's Hoeve Daarvoor moet eerst de zand-/siib-scheldlngslnstallalJe in het Laarder Wasmerengebied 
klaar zijn. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat ook het saneren van de SpeelweidevIjver zou moeten wachten op 
het gereedkomen van die Installatie Dat zou echter een onaanvaardbare vertraging hebben opgeleverd. Er 
was Immers beloofd dat de vljversanenng VriJ snel na de sanering van de Speelweide zou beginnen 
Bovendien kan het schone zand dat bij het uitdiepen van de vijver vnjkomt goed gebruikt worden bij de 
aanleg van de genoemde Installatie 

De andere vijvers van Anna's Hoeve zullen NIET worden drooggelegd (uitgezonderd wellicht de Oude 
Poef) , maar worden "nat" gebaggerd 

Vleermuis kasten in Anna's Hoeve 
(vrijdag 22 juli 2005) 

Voor de sanering van de Speelweide moesten t1elaas heel wat 
bomen sneuvelen, omdat ze In vervuilde grond stonden. Eind april 
heeft onze voorzitter Meijndert Ruitenberg nog zijn uiterste best 
gedaan om de laatste grote WIlg die nog overeind stond In de 
"binnenbocht" van de Speelweide, bij de oever van de droogge
legde vijver, van de ondergang te redden, maar helaas tevergeefs. 
Als pleister op de wonde is beloofd dat de nieuwe boom die bij de 
hennrichting van het gebied op deze plek zal worden geplant een 
flink groot exempiaar zal worden. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat In verscheidene oude bomen die 
moesten verdwijnen holtes aanwezig waren waarin vleermuizen "woonden". Dat zijn beschermde dieren De 
wet schrijft in zo'n geval compenserende maatregelen voor In overleg met het Goois Natuurreservaat is 
gekozen voor het aanmaken van 15 vleermuiskasten. die op verschillende plaatsen zullen worden 
bevestigd aan bomen in Anna's Hoeve, op veilige hoogte. Vleerrnuiskasten zien er heel anders uit dan 
nestkasten voor vogels. Ze zijn heel plat, maar toch kunnen er makkelijk tientallen vleermuizen hun 
dagverblijf in vinden » 
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De kastjes zIJn gemaakt dooI leerlingen van de praktijkschool Mozarthof Enkelen van hen mochten op 
woensdagmiddag 6 juli het eerste exemplaar onthullen. samen met wethouder Maurice Koopman, die Niek 
Kreugel is opgevolgd als 0 m coördinerend wethouder voor Plan Anna's Hoeve. Na de onthulling, die 

bestond uit het lostrekken van een vlag van Plan Anna's Hoeve, 
vond In het Paviljoen voor alle genodigden een klein feestje plaats . 

Ovengens zijn er ook compenserende maatregelen in de maak 
voor nngslangen, die een stuk leefgebied zien verdwijnen zodra de 
AccumulatievIjver wordt gedempt 

Grond rondom Oude Poel lijkt niet vervuild 
(vnjdag 22juli 2005) 

Het GOOIS Natuurreservaat heeft enige tijd geleden prof J Sevinl<. van de Universiteit 
van Amsterdam gevraagd om de bodem rondom de Oude Poel te onderzoeken 
In december 2004 schreven wij het volgende over een terreinbezoek aan dit gebied 

"Hoe de toekomst van de Oude Poel het "kommetje" tussen de Vijver bij het Witte Strandje en de 
Llebergerweg, er (na de sanenng) Uit moet gaan zien IS nog een punt van studie. Moet deze poe! het 
karakter houden van een besloten bospoel, of een meer open karakter krijgen? De verbinding tussen de 
Oude Poel en de vijver gaat verdWijnen zodat er geen vissen meer uil de vijver in de poel kunnen komen, en 
de poel weer een geïsoleerd grondwaterven wordt, net als vroeger voordat de vijvers gegraven waren. 
Reptielen en amfibieën krijgen meer kansen als er geen VIS in de poel zit Een onbegroeide, zonbeschenen 
noordoever zou een nog betere biotoop scheppen Maar daardoor verandert het karakter van deze plek. 
Het is nog onduidelijk hoeveel van de begroeiing rondom de Oude Poel bij de sanering zal sneuvelen Dat 
maakt het lastig om nu al een beslUit te nemen over de toekomst van de poe!." 

Op donderdag 21 Juli IS het resultaat van het onderzoek bekend gemaakt ttjdens een nieuw bezoek aan de 
plek, in aanweZigheId van prof J. Sevlnk, bodemkundige Martin Vlaming en afgevaardigden van de 
gemeente Hilversum DWR, het GOOIS Natuurreservaat en onze vereniging Met een guts (een iange 
prikstok) nam bodemkundige Vlaming op een aantal plaatsen bodemmonsters. toonde deze aan de 
omstanders en gaf er de nodige Uitleg bi). Deskundigen kunnen uit zulke bodemmonsters onwaarschijnlijk 
veel informatie aflezen en conclUSies trekken I Een belangrijke ontdekking was dat in het "plateau" tussen 
de Poel en het z g. Schildpaddenpaadje (dat tussen de Poel en de Vijver bij het Witte Strandje door loopt) , 
geen slib meer is te Vinden Dat was verrassend want dit gebied heeft tussen 1954 en 1970 langdurig 
onder (vervuild) water gestaan Bij afweZigheid van organisch materiaal in het zand kan er echter ook geen 
vervuiling van zware metalen (meer) aanwezig zijn In de lange penode waarin dit plateau al droogstaat IS 
eventueel vervuild slib kennelijk uitgespoeld 

Ook heeft het onderzoek uitgewezen dat de Oude Poel in zIJn hUidige vorm niet meer het oorspronkelijke 
grondwatervennetje is dat blijkens oude kaarten allang bestond voordat In 1932/1933 de vijvers van Anna's 
Hoeve werden aangelegd naar een ontwerp van Oudok. Het vennetje IS aanmerkelijk vergroot en uitge
diept. en met het zand IS het terrein eromheen opgehoogd. Het genoemde "plateau" is slechts enkele 
deCimeters opgehoogd: de noordoever veel meer Ook het Schilpaddenpaadje loopt over flink opgehoogd 
terrein . Gevolg van het uitdiepen van de poel IS dat de hier oorspronkelijk aanwezige ondoorlatende 
bodemlaag (de 'Podzol ') geheel vergraven IS ; de venbodem is nu waterdoorlatend. Restauratie van het 
oorspronkelijke, alleen door hemelwater gevoed ven en herstel van het hierbij horende venmilieu is 
daarmee zonder technische Ingrepen helaas niet meer mogelijk 

BIJ de waterbodemsanenng hoeft echter weinig van de rUige begroeiing rondom de Oude Poel te sneuvelen. 
Daar kan rekening mee worden gehouden bij het nadenken over de toekomstige Innchting van dit (nu 
schitterend ruige) stukje Anna's Hoeve 

D 
(~) 

Ons Internet-adres blijft bereikbaar via: go.to/annashoeve 
maar is ook bereikbaarvia: www.annas-hoeve.tk 
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HUISJESTERREIN "DE MOLSHOOP" GESLOTEN, 

EIGENAAR OPTEERT VOOR +40 VAKANTIEWONINGEN 

EEN INGEWIKKELDE EN IETWAT TREURIGE GESCHIEDENIS 

Verscholen in het bosgebied tussen de .A.27. de spoorlijn en 
conferentiecentrum Drakenburg ligt camping De Molshoop, 
lang geleden ontstaan door een grondruil tussen de gemeente 
Hilversum en de (inmiddels overleden) heer Mols, aan wie het 
terrein zijn naam dankt. Voor een uitbreiding van Hilversum 
moest hij zijn landbouwgrond afstaan. waarna hij op een ande

re plek een kampeerterrein wilde beginnen. De hem toegewezen grond maakte qua ligging deel uit van re
creatiegebied Anna's Hoeve. dat toen eigendom van de gemeente Hilversum was. Maar het beoogde kam
peerterrein lag, net als het hele oosteliike deel van Anna's Hoeve, binnen de gemeentegrenzen van Laren! 
Zo ontstond met toestemming van de gemeente Hilversum een camping in een onopvallende uithoek van 
larens grondgebied. Na de aanleg van de A2? is de camping verkleind en zijn diverse zomerhuisjes tussen 
de andere huisies geplaatst. Toen de gemeente Hilversum bijna I 5 jaar geleden Anna's Hoeve als natuurge
bied overdroeg aan het Goois Natuurreservaat bleef De Molshoop buiten die overdracht, omdat het geen 
gemeentebezit was. 

Door deze ontstaansgeschiedenis is De Molshoop 
nooit opgenomen in de Larense bestemmingsplannen. 
Het gebied van de camping ligt in het bestemmingsplan 
Natuurgebied uit 1972 met een bestemming Waterwin
gebied tevens Natuurgebied. Omdat er bij de vaststel
ling van het bestemmingsplan al een camping was viel 
die onder het overgangsrecht. Op basis daarvan kon
den de verrezen huisjes en caravans er gewoon blijven 
staan, maar ze mochten alleen worden opgeknapt. en 
niet vervangen door nieuwe onderkomens. Hierdoor 
ging de camping er met de jaren steed~ vervallener en 
rommeliger uitzien. Wel werden met tOestemming van 
de gemeente Laren toiletgebouwen en douches aange
legd. omdat de wet op de recreatie dit vereiste. 

Sinds 1989 is de gemeente Laren met de eigenaar van de Molshoop in gesprek over de brandveiligheid, 
gezondheid, hygiëne en een verantwoord milieutechnisch beheer van het geheel. Daarbij zijn o.a. eisen 
gesteld aan riolering, minimale afstanden tussen de recreatiewoningen, een maximum van 50 
recreatiewoningen en het voldoen aan diver~e vergunrllngen Mits aan alle eisen zou worden voldaan wilde 
het college van 8&W meewerken aan een "Iegalisering " in een nieuw bestemmingsplan Natuurgebied. Dit 
nieuwe bestemmingsplan Natuurgebied is in voorbereiding. De gemeenteraad zal zich daar t.Z.t. over 
moeten uitspreken. 

Dat legalisering van de camping nog ver weg was werd duidelijk toen de wet op de grondwaterbescherming 
van kracht werd. Deze wet vereist dat panden in buitengebieden op het riool worden aangesloten. In De 
Molshoop loosde elk huisje zijn afvalwater via een bezinkputje rechtstreeks in de zandbodem. De gemeente 
Laren kon tot voor kort de rioolaanleg niet afdwingen, omdat kampeerterrein en bijbehorende dienstwo
ning niet op het rioolnet waren aangesloten; het afvalwater kon dus niet worden afgevoerd. Onderzocht 
werd of er vanaf restaurant Anna's Hoeve een hoofdriool zou kunnen worden doorgetrokken naar de 
camping. maa.r dat bleek een erg dure ingreep te worden. 

Een bijkomend probleem was dat de Dr. Alben Schweitzerweg niet alleen de grens vormt tussen de 
gemeenten laren en Baarn. maar ook tussen de provincies Noord··Holland en Utrecht, en tussen de 
gebieden van twee verschillende zuiveringschappen. En de dienstwoning van het kampeerterrein staat aan 
die grensweg op grondgebied van laren! Deze ingewikkelde situatie was een voedingsbodem voor 

» 
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jarenlange discussie tussen de belanghebbende overheidsinstanties. Uiteindelijk is afgelopen winter het 
hoofdriool van Baarn doorgetrokken vanaf de Zandheuvelweg naar de twee witte huisjes bij de 
spoorwegovergang. Hierdoor zou er nu op de camping een rioolstelsel kunnen worden aangeiegd. 

AI jarenlang zjjn overal in het land eigenaren van stacaravan terreinen in de weer om van de 
(goedkope) stacaravans af te komen en die te vervangen door luxere zomerbungaJows. die meer geld 
opleveren. Zo heeft ook de eigenaar van De Molshoop bij de gemeente Laren een verzoek ingediend om 33 
houten vakantiewoningen te mogen neerletten. In de afgelopen jaren had de campingeigenaar al een aantal 
huisjes van vertrekkende bewoners opgekocht. Gewoonlijk kon een bewoner zijn huisje of caravan altijd 
doorverkopen aan een volgende bewoner, die daarmee het huurcontract voor de grond overnam. Zo kreeg 
de eigenaar nooit greep op de komst van nieuwe bewoners. Maar door de huisjes bij het leegkomen zelf op 
te kopen kreeg de eigenaar steeds meer huisjes in bezit. Deze huisjes. bleven leeg, zodat het aantal vaste 
bewoners terugliep van zo'n negentig tot veertig gezinnen. 

Een andere nieuwe omstandigheid deed zich drie jaar geleden voor toen de dienstwoning op de canlping 
grotendeels uitbrandde. Volgens het overgangsrecht mag de eigenaar dezelfde woning laten opknappen en 
weer in gebruik nemen. Maar hij vroeg de gemeente Laren toestemming om de woning te laten slopen en 
er vier appartementen te laten bouwen. Omdat de dienstwoning op hetzelfde perceel staat als de caravans 
en huisjes verbond de gemeente Laren de drie kwesties van de uitgebrande woning, de aanleg van de 
riolering en het bungalowplan met elkaar . 

Nu stond de eigenaar voor het probleem dat de 
meeste campingbewoners niet kapitaalkrachtig 
genoeg waren om duizenden euro's per huisje te 
investeren voor de aanleg van riolering. Om 
dezelfde reden konden de jaarlijkse huurtarieven 
niet met honderden euro's worden verhoogd. 
Immers. veel bewoners waren van de tweede of 
derde generatie van minvermogende Amsterdamse 
gezinnen die rond de oorlog 's zomers naar de 
toenmalige kampeerterreinen van het Amsterdam
se (later: Noord-Hollandse) Waterleidingbedrijf 

Ooi:' trokken. 

In 2004 heeft de gemeente Laren de eigenaar meegedeeld dat de camping per I oktober 2004 moest 
worden gesloten en pas weer kon worden geopend als aan alle voorwaarden was voldaan. 
Daarop besloot de eigenaar de resterende veertig bewoners UIt te kopen . De nu lege camping is dit jaar niet 
geopend, waardoor juridisch gezien het campingbedrijf waarschijnlijk niet meer bestaat en heropening 
vrijwel onmogelijk zal zijn. Tot voor kort was er op De Molshoop nog één huisje bewoond, maar deze 
laatste (officiële) bewoner is intussen vertrokken en uitgeschreven . 

In het huis-aan-huisblad De Laarder Bel verscheen vorig jaar een artikel waarin melding werd gemaakt van 
geruchten dat De Molshoop zou worden gesloten en dat de campingbewoners gedwongen werden te 
vertrekken. De gemeenteraadsfractie van Larens Behoud stelde er schriftelijke vragen over, waarin de 
bungalowparkplannen echter niet werden genoemd_ In hun antwoord bevestigden burgemeester Elbert 
Roest en wethouder Anne Marie de Groot dat zij met de eigenaar in onderhandeling waren. 

Nu staat er al geruime tijd een hek voor de ingang van het kampeerterrein, waardoor voorbijgangers 
kunnen zien dat het terrein volledig afgesloten is. (Zo kreeg het bestuur van de Vereniging tot Behoud van 
Anna's Hoeve dit voorjaar ook lucht van de veranderingen op camping De Molshoop. ) Ook voor anderen 
bleef de verandering niet onopgemerkt: zwervers en daklozen vonden een nieuw tijdelijk onderkomen in de 
lege huisjes. Na een vrij ernstige onderlinge vechtpartij heeft de politie een onderzoek ingesteld. en 
gedurende enige tijd zijn er geen dak- en thuislozen meer op het terrein aangetroffen. Maar ongetwijfeld 
zullen er zich , mede door het ontbreken van toezicht . telkens weer problemen voordoen bij de tientallen 
half gesloopte zomerhuisjes en opengebroken caravans . In juli leek er op het terrein weer illegaal gewoond 
te worden. > > 

-. 
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Het lijkt erop dat de belanghebbenden in deze neteli
ge situatie op elkaar zitten te wachten. Het zuivering
schap heeft voor een hoofdriool gezorgd en dddiTI ,8fc 

zijn taak volbracht. De aanvraag voor de DOuw var 
nieuwe recreatiewoningen kan alleen worden gehono
reerd als het milieuprobleem wordt opgelost en het 
bestemmingsplan wordt aangepast . De gemeente 
wenst dat niet via een snelle artikel 19-procedure te 
doen, maar via een echte planwijziging. Wijzigingen in 
bestemmingsplannen moeten echter ook worden 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten . Als het col
lege van B & W van Laren zou instemmen met de 
bouw van vakantiewoningen middenin een natuurgebied, 
en als de gemeenteraad er al mee zou instemmen (bijvoorbeeld om aan een mogelijke schadeclaim van de 
terreineigenaar te ontkomen). dan nog valt te hopen dat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord
Holland geen toestemming zullen geven. Of anders Provinciale Staten. Natuur- en milieuorganisatie zullen 
zeker bezwaar maken tegen de bestemmingsplanwijziging. 

Het kampeerterrein is deel van de Ecologische Hoofdstructuur en iigt in de "Groene Schakel". de 
ecologische verbinding tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Uit het "Uitvoeringsprogramma 
noordelijke Heuvelrug" van het Goois Natuurreservaat (GNR) blijkt dat het terrein ligt op het ecologische 
knooppunt dat het GNR wil aanbrengen op de kruising van de spoorlijn en de Al? Op die manier wil het 
GNR de vier door Al? en spoorweg gescheiden terreinen van het landgoed Monnikenberg (klooster De 
Stad Gods). de bossen van de Vuursche. het oostelijk deel van het natuurgebied Arma's Hoeve en de 
terreinen van Amerpoort en Sherpa weer met elkaar verbinden. De Molshoop ligt daar middenin. 

Het GNR voert in dit gebied een passief aankoopbeleid. Dat betekent dat geprobeerd wordt aan te kopen 
als de gelegenheid zich voordoet. De afgelopen jaren heeft het GNR het merendeel van de terreinen van 
landgoed Monnikenberg kunnen verwerven. Maar in het desbetreffende gebied staan ook nog twee 
particuliere woningen (bij de spoorwegovergang) en liggen nog conferentiecentrum Drakenburg en Kiosk 
The Sailor. 

Het GNR heeft inmiddels aan de campingeigenaar laten weten het terrein wel te willen overnemen om het 
weer terug te geven aan de natuur. Het GNR kan natuurlijk geen hoog bod op De Molshoop uitbrengen. 
Het terrein heeft immers de bestemming natuurgebied. waarmee het gebruik voor andere doeleinden is 
uitgesloten en waardoor de taxatiewaarde van de grond navenant laag is. De besprekingen tussen eigenaar. 
GNR en gemeente zijn nog gaande. 

Misschien dat de eigenaar van dit stuk "onbruikbaar" natuurgebied uiteindelijk tot de conclusie komt dat hij 
het maar beter voor een bescheiden bedrag kan overdragen aan het GNR. Want het bezit van een stuk 
natuurgebied, inclusief beheer, onderhoud en andere verplichtingen, kost alleen maar geld. 

De redactie dankt één van de "uitgekochte" huisjesbewonerst de gemeente Laren, en het Goois 
Natuurreservaat voor de van hen ontvangen informatie. 

c*-' ~ 
SCHOONMAAKACTIE NASSAUSCHOOL 

Op vrijdagmiddag 13 mei is er een groot stuk van Anna's Hoeve 
schoongemaakt door 38 kinderen van groep 7 van de Nassau-

schooI. Na een inleidend praatje van een echte boswachter van N a S 5 a u s c h 0 0 1 
het Goois Natuurreservaat (GNR) gingen de kinderen verdeeld 
in vier groepjes vanaf het parkeerterrein verschillende kanten op. 
Ook twee leerkrachten, vier ouders en twee vrijwilligers van onze vereniging hielpen mee. Er is 
een indrukwekkende hoop zwerfvuil ingezameld, dat na afloop van de actie door het GNR is 
afgevoerd. Bedankt kinderen. het was weer geweldig. 
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: 
Dagelijks beheer: 

Pou! Hulzink. Hoofd Terreinbeheer 
Gerrit Kremer. Regiobeheerder Zuid 

Internet: http://www.gnr.nl en http://www.natuurbrug.nl 
Telefoon: 0356214598 (kantoor Goois Natuurreservaat) . Bij ernstige misstanden geconstateerd 
op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen . Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 
uur) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. 

GAD Toezicht en Handhaving: tel. 035 6991888 
(v/h ReÎnÎgingspo!itie ; ma. Um vr. 8.00-8.30 en 13 .00-13.30 U., ma Um do t 6.00- 16.30 u. ) 

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland: 08006586734 (gratis) 

Plattegrond van Anna1s Hoeve 

r-----

I . Speelweide 
2. Speelweidevijver 
3. Witte Strandje. Rechts 

daarboven: de Oude Poel 
4 . Restaurant Castellum Novum 
5 . Woningen Anna's Hoeve 
6. De Berg 
7. Bergvijver 
8. Heitje 
9. Geitenweitje 
10. Bospoei 
x Nieuwe poel 

I 

~"'Oetp.dilll 

= ,,~h.ard. weg.., 

Gcmcento Hil ... ~sum 

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna1s Hoeve e.o. 

Secretariaat: G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20. 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168 
e·mail gerardpeet@hetnet.nl 

of bij : 
mevr. H. Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855951 

o ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie € 1.83 [= f 4,03J per jaar), 
en wacht uw acceptgirokaart af 

o mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was: 

Naam: heer / mevr . .. .. ....... ... ... ... .. ... ... , .. .. .... ...... ... .. ...... .. .. ....... .......... . 

Adres: 

Postcode: Plaats: .. .... ...... .. ... .... ..... ... ... .......... .. . (05-3) 





Annals Hoeve 

Koerier 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNAJS HOEVE E.O. 
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER 

Jaargang 22. nummer 4. 2005 (nummer 74) 

Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984. 
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als 
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. 

In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebiedAnna's Hoeve bedoeld. tenzij uit de tekst iets anders blijkt. 
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld. 

HET BESTUUR 

Voorzitter: 
Secretaris: 

Penningmeester: 
Leden: 

Contributie: 
Postgironummer: 
Redactieteam: 
Redactieadres: 

M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70. 1221 JM Hilversum, tel. 6832 762 
G.M.J.B. Peet, Diependaalsedrift 20. 1213 CP Hilversum. tel. 6215 168. 
fax 084 7183 291. e-mail gerardpeet@hetnet.nl 
Hr. J.j.M. de Ridder. Kam. Onnesweg 250. 1223 JR Hilversum, tel. 6835 031 
j. P. van Hemert, S. Koopman. vacature. 

minimaal € 1,83 (= f 4.03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag. 
4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo 
Eric Haverkamp. Hetty jouvenaar, Ineke Marx, Gerard Peet, Helga Toes 
Helga Toes. Weberstraat I, 1223 JS Hilversum 

Uiterste inzenddatum kopij: I januari 2006 

I( 11 INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over 
Anna1s Hoeve en onze vereniging. zie internetpagina 

{~, go.to/annashoeve of www.annas-hoeve.tk 

INHOUD 

pag. 3 
4 
5 
6 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

15 
16 
17 

Ledenenquête 2005. Symposium "Anna's Hoeve: de toekomst is mooi" 
Aardappelgallen. Gaat u verhuizen? 
Waterstand van de Bergvijver. 
Eerder gepubliceerd via Internet: Paviljoen Anna's Hoeve afgebrand. 
Presentatie over Anna's Hoeve op Internet. - Zand op vijverbodem wordt onderzocht. 
Berg van Anna's Hoeve is NIET "geslonken". 
Verkeersplannen: geen wijzigingen voor Anna's Hoeve. 
Reuzenbalsemien rukt op in Anna's Hoeve. 
Herinrichting Sportcomplex eindelijk begonnen. - Vrijetijdsmarkt succesvol. 
Derde "nieuwsbrief Anna". - Plannen voor Speelweideherstel krijgen vorm. 
Huisjesterrein "De Molshoop". - Bruggen in Anna1s Hoeve worden hersteld -
Wachten op Baarnse visie over Zandheuvelweg. 
Laarder Wasmerengebied: open of dicht? 
Amerika woordzoeker: Annas Hoeve in alle Staten! 
Goois Natuurreservaat e.a. - Plattegrond - Bon voor opgave als lid of adreswijziging 

Fotoverantwoording. Blz. 4: Meijndert Ruitenberg. Blz. 7 en 8: Roei Luijer. 

Verschijnt viermaal per jaar, omstreeks I febr., I apr .• 1 aug., I nov. 

Oplage: I 100 exemplaren. - Druk: De Toekomst. Hilversum. - Omslagillustratie: Rob van It Hoff 
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LEDENENQUÊTE 2005 
Het bestuur wil graag te weten komen hoe u, aJs lid, over onze 
vereniging denkt. Wat vindt u bijvoorbeeld van onze doelstelling en 
van de activiteiten die we uitvoeren? Daarnaast is het bestuur op 
zoek naar leden die graag een actieve bijdrage aan de vereniging 
willen leveren. Want om onze vereniging in de toekomst te kunnen laten 

voortbestaan, is het belangrijk dat er voldoende mensen zijn om onze activiteiten te kunnen 
uitvoeren. Om op deze vragen een antwoord te krijgen heeft het bestuur besloten om een 
enquête te houden onder alle leden. 

De leden van onze vereniging vinden deze enquête los bijgesloten bij deze Koerier. (*) 
Wilt u de enquête invullen en vervolgens bezorgen bij één van de adressen die op het formulier 
staan aangegeven? Als u verder weg woont, dan verzoeken we u om de enquête per post terug te 
sturen. In één van de volgende Koeriers zal aandacht aan de uitkomsten worden besteed. Het 
bestuur hoopt op een hoge respons! 

(*) Om praktische redenen wordt bij iedere Koerier slechts één enquêteformulier bezorgd. 
Huisgenootleden van onze vereniging mogen natuurlijk ook reageren. Graag zelfS! Daarvoor kunt u 
het formulier kopiëren of overschrijven. Ook kunt u extra blanco enquêteformulieren 
thuisbezorgd of opgestuurd krijgen. Bel of mail daarvoor even naar Gerard Peet, tel. 6215168, 
e-mail gerardpeet@hetnet.nl 

SYMPOSIUM "ANNA1S HOEVE: DE TOEKOMST IS MOOI" 

Op vrijdagavond 24 februari as. zaJ de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve een infor
matieve bijeenkomst (symposium) houden met aJs thema "Anna's Hoeve, de toekomst is mooi". 

Aan de hand van veel beeldmateriaal wordt u geïnformeerd over de saneringen, de revolutionair 
nieuwe waterzuivering, de herinrichting van Speelweide en Speelweidevijver, de nieuwe woonwijk 
naast Anna's Hoeve en nog veel meer. Alle instanties die een aandeel hebben in Plan Anna1s Hoeve 
zullen vertegenwoordigd zijn. Ook komt er een forum waaraan u allerlei vragen kwijt kunt. Let wel: 
de avond wordt geen inspraak- of klaagavond. De vereniging wil deze gelegenheid gebruiken om u 
op de hoogte te stellen over de laatste stand van zaken. Als locatie is de Morgensterkerk gekozen. 
De aanvang is om 19.00 uur, de toegang is gratis. 

De saneringen in Anna's Hoeve gaan gestaag door. Tegen de tijd van het symposium zullen 
Speelweide en Speelweidevijver helemaal schoongemaakt zijn. Bureau Groen van de gemeente 
Hilversum zal uitleg geven over de herinrichting van de Speelweide. DWR zal uitweiden over het 
verdere verloop van de waterbodemsanering; de overige vijvers van Anna1s Hoeve zullen immers 
ook gesaneerd worden. Ook het Goois Natuurreservaat zal haar visie geven op de saneringen in 
Anna's Hoeve. Van de gemeente Hilversum zaJ de desbetreffende wethouder aanwezig zijn. Als 
bezoeker kunt u deelnemen aan een discussie over Anna's Hoeve, die zal worden geleid door de 
heer Ruud Bochardt van RTV Hilversum. 

Dit berichtje moet worden beschouwd aJs een vooraankondiging van het symposium. In de Koerier 
van februari 2006 zullen nadere details over het programma van de avond volgen. 

Meijndert Ruitenberg, voorzitter 

• 



AARDAPPELGALLEN 
Door de telefoon klonk de opgewonden stem 
van onze voorzitter. Deze lente had hij bij zijn 
vele wandelingen door Anna's Hoeve vreemde 
vergroeiingen gezien op een eikenboom, bij de 
brug langs de Bergvijver. Hij opperde dat het 
gallen waren, en dat was een schot in de roos. 
In de jongste fase zijn de gallen groenwit met 
bleekrose wangetjes. Soms zitten er zoveel in 
de eiken dat het wel appelbomen lijken. Ze 
kunnen uitgroeien tot 5 à 6 cm, maar blijven 
meestal kleiner. Op het laatst worden ze gelig 
bruin en dan lijken ze op eigenheimers met veel 
pitten. Die fase wordt in de zomer bereikt. Ook 
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nu, in november, zijn ze nog te zien. Ze zijn niet meer bewoond en vergaan langzaam. De zachte 
schors verteert het eerste, waardoor de harde kern zichtbaar wordt. Dat zijn de galletjes, die 
eivormig zijn en een minuscuul klein gaatje hebben waar de galwesp is uitgekropen. 

Een gal is een vergroeiing die wordt veroorzaakt door een galmug. galmijt of gal kever, maar ook 
wel door bacteriën of schimmels. Deze organismen scheiden stoffen uit die de groei van planten
cellen beïnvloeden. Zo ontstaat er celvermeerdering, celvergroting, celverkleining en soms 
celvermindering. Aan de soort gal is de identiteit van de maker goed te herkennen. In het geval van 
deze eik gaat het om een galwesp. 

In de meeste gallen zit maar één larve. De aardappelgal, die wordt veroorzaakt door larven van de 
galwesp, is een uitzondering. De galwesp legt vele eieren naast elkaar. Uit elk ei wordt een galletje 
gevormd en daaromheen groeit een schors. Zo ontstaat er een verzamelgal. Vandaar dat hij zo 
groot wordt. 

Een andere bijzonderheid is dat de galwesp twee verschijningsvormen kent. De officiële naam is 
Biorhiza pallida. Het voorvoegsel "bio" kennen we van het woord biologie, de kennis van al wat 
leeft, en "rhiza" betekent wortel. "Pallida" betekent bleek. Eigenlijk heet de galwesp dus "bleke 
wortellever"! Deze merkwaardige latijnse naam heeft te maken met de ingewikkelde levenscyclus 
van galwespen. De imago's (volwassen insecten) die uit de door onze voorzitter waargenomen 
gallen komen zijn mannetjes en vrouwtjes. dus geslachtelijke dieren, mét vleugels. Na de bevruch
ting kruipen de vrouwtjes in de grond, verliezen hun vleugels en leggen eitjes afzonderlijk op de 
wortels van eiken. Uit deze wortelgallen groeien ongeslachtelijke imago's zónder vleugels (forma 
aptera), die drie jaar onder de grond verblijven en dan in het voorjaar uit de grond langs de 
eikenstam omhoog kruipen. Het zijn vrouwtjes noch mannetjes, en ze leggen onbevruchte eitjes in 
de eikenknoppen. Die vormen dan weer de aardappelgallen, waaruit geslachtelijke dieren komen, 
en u kunt weer van voren af aan gaan beginnen. Na drie keer lezen, een hele week lang elke dag, is 
het heel duidelijk. Zo simpel is de natuur. 

Freek Stegehuis 

GAAT U VERHUIZEN? 

Vergeet dan vooral niet uw nieuwe adres aan ons door te geven. 
Onze gegevens vindt u op de bon achterin dit blad (omslagpagina). 

I=::~~~===~~ U kunt die bon gebruiken, of ons bellen, schrijven of mailen. Als uw 
Koerier bij u wordt bezorgd door een vrijwilliger, kan het blad na 
uw verhuizing niet via de post worden doorgestuurd naar uw nieuwe 
adres. Zonder uw adreswijziging kunnen wij u niet meer vinden! 
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peildatum 

Precies aan het begin van de basisschoolvakantie in onze regio (23 juli) begon een regenrijke 
periode die tot half augustus duurde. Daardoor bewaren veel mensen, niet helemaal terecht, 
slechte herinneringen aan het weer van de afgelopen zomer. De regenval van eind juli, met een 
recordbui in de nacht van 29 op 30 juli (60 mm regen volgens het Hilversumse weerstation aan de 
Merelstraat: zie de website http://www.geitz.net) levert in de grafiek een grote peilstijging op. 

"" c:r 
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'i= .... 

Door deze regenval liep ook de bodem van de gesaneerde Speelweidevijver weer grotendeels 
onder water. Behalve door de regen die rechtstreeks in de vijver viel, werd er ook water 
toegevoerd uit het regenwaterriool, via het nog steeds bestaande lek in de omleidingspijp (vlak 
voor het Dammetje). Ook kwam er nog wat water uit een oude inlaatbuis aan de kant van de 
Liebergerweg I Anthony Fokkerweg, die te voorschijn is gekomen bij de sanering van de vijver in 
juli. Doordat (als gevolg van de regen) het grondwater was gestegen, duurde het weken voordat de 
vijverbodem weer voor het grootste deel was drooggevallen. 

Op 12 augustus viel er weer veel regen: IS nachts 19 mm, gevolgd door 28 mm in de namiddag. Het 
peil in de andere vijvers steeg daardoor boven de 2.60 m, waardoor de visplaats aan de Bergvijver 
onder water liep. Afgezien van 26-28 dec. 2004, toen de visplaats even blank stond als gevolg van 
het inlaten van Wasmeerwater plus hevige regenval, was de visplaats voor het laatst door regenval 
onbruikbaar geweest in het natte voorjaar van 1999 . Toen heeft de visplaats vanaf eind maart bijna 
vier maanden lang blank gestaan. Ditmaal viel de visplaats na enkele dagen weer droog. Zolang het 
niet regent, zakt het waterpeil gemiddeld ongeveer 2 cm per etmaal; tijdens zomerhitte wat meer, 
IS winters wat minder. Dank zij de regenwaarnemingen aan de Merelstraat is nu bekend dat iedere 
10 mm regenval in Hilversum het peil in de vijvers van Annals Hoeve ongeveer 6 cm doet stijgen. 

Sinds begin oktober krijgen de vijvers nog wat extra water uit de bouwput van woningbouwproject 
Hestiahof aan het Laapersveld. Toen de bouwput in de eerste week van oktober werd leegge
pompt had dat direct een merkbaar effect op het waterpeil in Annals Hoeve! Anderzijds is eind 
oktober veel water uit de vijvers gehaald voor de renovatie van het derde Wasmeersportveld. 
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET ..... 
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

Paviljoen Anna's Hoeve afgebrand 
(maandag 15 augustus 2005) 

Maandag in alle vroegte verscheen het volgende bericht op de website van Dagblad de Gooi- en 
Eemlander: 

Hilversums paviljoen Anna's Hoeve afgebrand 

Paviljoen De Nieuwe Anna's Hoeve in Hilversum is vannacht volledig afgebrand. Het vuur ging 
rond half vier in een hoog tempo als een tornado door het overwegend houten gebouw heen. AI 
snel was duidelijk dat het zalencomplex niet meer kon worden gered. De brandweer stelde dan 
ook alles in het werk om het naastgelegen woonhuis van de beheerders en een achtergelegen 
houten loods met asbest en gasflessen te behouden. Bij de brand raakte niemand gewond. Naar 
de oorzaak wordt vandaag technisch onderzoek ingesteld. Vaststaat dat de brandmeldinstallatie 
door een blikseminslag van afgelopen vrijdag niet meer functioneerde. De brandmelding kwam 
van een voorbijganger. De Blaricumse eigenaar Franck Rodenburg stond er verbijsterd naar te 
kijken. "Het is helemaal weg, onvoorstelbaar. Ik had het pand helemaal opgeknapt. Ik was er zo 
trots op. De zaken gingen goed. Dit is niet te geloven. " 
maandag, 05: 16 

In de ochtenduren werd het bericht ook gemeld op de landelijke radiozenders en op Radio Noord
Holland. De website van RTV Noord-Holland vermeldde het volgende: 

"Restaurant 'Paviljoen de Nieuwe Anna's Hoeve' in Hilversum is maandagochtend tot de grond 
toe afgebrand. 
Om kwart over drie ontving de politie een melding van een grote brand. De brand bleek ontstaan 
te zijn in het restaurant zelf. Er waren geen mensen in het restaurant, zodat er geen slachtoffers 
zijn gevallen. 
Het restaurant dat in een natuurgebied ligt is wereldberoemd in Hilversum en omstreken. Nog niet 
lang geleden was het restaurant geheel gerenoveerd. " 

» 
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Later op de ochtend waren toeschouwers te horen op Radio Noord-Holland. Eén van hen dacht 
dat het restaurant "ongeveer een jaar geleden" na een verbouwing was heropend. Dat is echter al 
in het voorjaar van 2002 gebeurd. Een andere voorbijganger was van mening dat er "een luchtje 
aan de brand zit", omdat het "slecht liep". De radio redactie heeft vergeefs geprobeerd eigenaar 
Franck Rodenburg om commentaar te vragen. Die was onbereikbaar. Niet zo gek: omstreeks tien 
uur was hij naar huis gegaan om wat slaap in te halen. Schrijver dezes had het geluk hem net 
voor zijn vertrek nog aan te treffen bij de rokende puinhopen van zijn Paviljoen. Hij was even na 
drie uur door de politie uit zijn bed gebeld. De computer (met de gemaakte reserveringen voor 
parties) was nog gered uit het rechterdeel van het complex, toen dat nog niet in brand stond. De 
brand was links achteraan begonnen, waar de technische installaties zitten. Het technische 
onderzoek was nog gaande. Het gezin van de paviljoenbeheerder (patrick van de Ven en 
Rosanne van der Ben met hun twee kleine kinderen) was op tijd in veiligheid gebracht. Maar die 
zijn nu wel hun broodwinning kwijt. 

In de jongste Anna's Hoeve Koerier, die ongeveer twee weken geleden verscheen, stond een 
interview met dit enthousiaste jonge stel dat een paar maanden geleden keihard aan het werk was 
gegaan om van het Paviljoen een florerend bedrijf te maken. Het is ongelooflijk triest dat het 
noodlot op deze manier tussenbeide is gekomen. 

Het restaurant is al een keer eerder afgebrand, op 1 maart 1972. Het woonhuis, dat toen en ook 
nu gespaard is gebleven, was al een keer uitgebrand op 17 oktober 1896. 

Wij hopen dat het mogelijk zal blijken om het Paviljoen snel weer op te bouwen, en dat de droom 
van Rosanne en Patrick alsnog verwezenlijkt kan worden. Want bij natuurgebied Anna's Hoeve 
hoort een uitspanning waar iedereen graag komt en zich welkom voelt. 

... aviljoeIl De Anna'sHoeve I 
FEESTEN & B UlLOFTEN I EVENEMENTEN & VERGADERINGEN , 

De laatste maanden vóór de brand presenteerde het Paviljoen zich 
in advertenties als "Paviljoen De Anna's Hoeve" 

Naschrift van de redactie van de Anna's Hoeve Koerier. 

Kort geleden hebben we Rosanne en Patrick gevraagd of er al nieuws was over de toekomst van 
het Paviljoen, en over hun eigen vooruitzichten. Het paar kon hierover geen mededelingen doen 
omdat er nog niets met zekerheid bekend is. 

Wel wilden zij graag van de gelegenheid gebruik maken om via de Koerier alle mensen die in de 
afgelopen tijd hun medeleven hebben betuigd hartelijk te bedanken. Veel reacties waren hart
verwarmend en staken hun echt een hart onder de riem. 
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Presentatie over Anna's Hoeve op Internet 
(vrijdag 17 september 2005) 

Door in een zoekmachine "Anna's Hoeve" in te typen kan men soms leuke dingen ontdekken. 
Bijvoorbeeld de site: 
http://wwvv.fontys.nl/gib/zappen4/sitemaker/toonsite. asp?noheader=&idnode=4634&idsite=607 

Daar vindt men een presentatie over Anna's Hoeve, die in mei 2005 op Internet is gezet door Vera 
Pad berg en Tessa Belinfante, leerlingen van Laar en Berg (een middelbare school in Laren). Het 
is de moeite waard om van dit werkstuk kennis te nemen! 

Zand op vijverbodem wordt onderzocht 
(maandag 19 september 2005) 

Vooruitlopend op de komende uitdieping 
van de gesaneerde Speelweidevijver 
moet de vijverbodem worden gecontroleerd. 
Daarmee is vanochtend een begin gemaakt. 
Medewerkers van de hoofdvestiging Deventer 
en de nevenvestiging Almere van raadgevend 
ingenieursbureau Witteveen + Bos zijn be
gonnen met het doen van boringen in de 
bodem van de drooggevallen Speelweidevij
ver om daar 720 grondmonsters uit te nemen. 
Deze zullen worden geanalyseerd door onder
zoekslaboratorium ALcontrol Laboratories in 
Hoogvliet bij Rotterdam (tussen Pernis en 
Spijkenisse). 

De diepte van de grondboringen hangt af van de beoogde toekomstige vijverdiepte. Aan de rand 
zijn de grondmonsters ondiep, in het midden van de vijver wordt enkele meters diep geboord. De 
toekomstige oeverhelling is bij de oever 10 %. In het midden zal de vijverbodem steiler worden. 

Men denkt ongeveer drie dagen met de grondboringen bezig te zijn. Half augustus had men 
hiermee al willen beginnen, maar toen stond er als gevolg van de overvloedige regen teveel water 
in de vijver. Dit is een voorbeeld van de vele vertragingen waar Plan Anna's Hoeve helaas mee te 
kampen heeft. 

De controle van de vijverbodem is noodzakelijk om aan de weet te komen of het zand, dat bij het 
uitdiepen van de vijvers vrijkomt, elders in het plangebied opnieuw gebruikt mag worden. 
Waarschijnlijk zal het zand vooreerst dienen ter egalisering en versteviging van een stuk van het 
Laarder Wasmerengebied waar de zand-/slibscheidingsinstallatie moet komen. 

Overigens wordt de verbindingsslurf van de Speelweidevijver naar het Dammetje nu nog niet 
bemonsterd, omdat de plannen hiervoor nog niet vastliggen. De slurf zal verdiept en daarbij 
enigszins verbreed worden, maar het precieze tracé moet nog worden vastgesteld. Dit zal zo 
spoedig mogelijk plaatsvinden. 

Het zal nog wel een maand of drie duren voordat de schop echt de grond in kan om de vijver te 
gaan uitdiepen, zodat er ook in droge tijden altijd (grond)water in de vijver zal staan. 

Berg van Anna's Hoeve is NIET "geslonken" 
(donderdag 22 september 2005) 

In de videofilm "Twintig jaar alert en actief', vorig jaar uitgebracht ter gelegenheid van het 
twintigjarig bestaan van onze vereniging, hoort men onze voorzitter Meijndert Ruitenberg tijdens 
een rondwandeling door Anna's Hoeve vertellen dat de Berg van Anna's Hoeve sinds de aanleg is 
geslonken van ruim 24 meter tot ongeveer 20 meter hoogte. » 
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Hiermee verwoordt hij de stellige mening van veel oudere Hilversummers (Meijndert behoort daar 
zelf niet toe) die jeugdherinneringen bewaren aan een hogere Berg. Als mogelijke verklaring wordt 
het inklinken van de grond aangevoerd. 

Op alle ons bekende plattegronden met hoogte-aanduidingen staat bij de Berg van Anna's Hoeve 
23,7 meter, of (afgerond) 24 meter. Hogere waarden dan 24 m zijn nergens aangetroffen. Dit is de 
hoogte t.o.v. zeeniveau, officieel NAP (Normaal Amsterdams Peil). Het beukenbos aan de 
oostkant van het woonhuis Anna's Hoeve (de plek van de vroegere kinderspeeltuin) ligt op 3,95 m. 
boven NAP. Dat is nauwkeurig bekend doordat er in de zijgevel van het huis een NAP-peilmerk zit: 
een bronzen bout, waarvan de hoogte is vastgesteld op 4,12 m; deze bout zit 17 cm boven de 
grond. De Berg zou dus aan de top ongeveer 19,75 m hoger moeten zijn dan de omgeving, met 
name het bos van de vroegere speeltuin. 

Vandaag hebben Meijndert en secretaris Gerard Peet met 
eenvoudige middelen het hoogteverschil opgemeten tussen 
de top van de Berg en het bos aan de voet van de Berg, 

aan de kant van de vroegere speeltuin. In 27 stapjes van 
gemiddeld bijna 74 cm werd voor de Berg een hoogte van 
19,9 m gemeten, met een onnauwkeurigheid van enkele 
decimeters. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de Berg 
sinds de eerste meting van 23,7 m boven zeeniveau NIET 

is geslonken. Hij is nog even hoog als vroeger. 

Waar zou dan die overtuiging van oude Hilversummers 
vandaan komen? In de eerste plaats: de top van de Berg 
is door de bomengroei rondom de top allang niet meer 
uit de verte te zien . Maar ongetwijfeld speelt ook een rol 
dat in iemands jeugd alles groter en hoger lijkt dan op 
latere leeftijd. 

Verkeersplannen: geen wijzigingen voor Anna's Hoeve 
(zondag 25 september 2005) 

Topografische kaart, 
herziening 1971. 

In het midden de hoogte
aanduiding 23,7 voor de 

top van "De Berg" 

Het gemeentebestuur heeft een IIConcept-Eindrapportage 
Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o.1I vrijgegeven 
voor inspraak. Het rapport is het resultaat van een 
diepgaande studie naar de mogelijkheden om de 
bereikbaarheid van het Mediapark te verbeteren, o.m. door 
de doorstroming van het doorgaande autoverkeer te 
bevorderen. In het eindrapport zijn veel suggesties verwerkt 
die eerder dit jaar zijn binnengekomen op de toen 
voorliggende conceptvoorstellen. 

Er zijn echter ook veel suggesties verworpen. Voor zover 
Anna's Hoeve daarbij betrokken was, zijn dat de volgende. 

Route A27 -Mediapark Ter doorstroming op de ring, maar ook ter ontlasting van het 
bestemmingsverkeer van de Riebeeck en ontsluiting van 

Kruispunt MinckelerstraatlKamertingh Onnesweg Hilversum-Oost, wordt sterk aanbevolen het bestaande tracé 
van de Anthony Fokkerweg opnieuw in gebruik te nemen en 
zodoende aansluiting te vinden met de Kamerlingh 
Onnesweg. 

Deze aanbeveling voldeed niet aan de randvoorwaarden voor het project en is daarom niet 
onderzocht. Het gemeenteraadsbesluit uit 1987 dat er géén rondweg langs de Anthony 
Fokkerweg zou komen blijft dus van kracht. 

Wij zouden in ieder geval een doorrekening willen zien van een model met gebruikmaking van 
bestaande infrastructuur waaronder de Erfgooiersstraat, de Ceintuurbaan in Bussum met directe 
aansluiting A 1, doortrekken Witte Kruislaan - Bachlaan - Boslaan naar ' s-Grave/andsewegen 
afslag nabij Anna's Hoeve. Dit lijkt de meest spreidende variant. » 
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Ook deze aanbeveling is niet overgenomen. Uit de reactie: "In het verkeersmodel 
zijn 11 wegen opgenomen die toegang tot Hilversum verschaffen, de weg over 
Anna's Hoeve is hier een van. Direct aansluiten van deze weg op de A1 is niet 
nodig omdat hier geen doorstromingsproblemen zijn." Dit antwoord klopt niet. Er 
was gevraagd om een afslag, uiteraard niet van de A1 maar van de A27. 
Aansluitingen op de A 1 bestaan al, via de Zandheuvelweg en, buiten de spitsuren, 
via De Witte Bergen, Heidelaan en Oud Eemnesserweg. 

Overweging van aansluiting vanaf A27 bij Anna's Hoeve. 
Reactie: "Niet akkoord, nieuwe infrastructuur valt buiten de uitgangspunten van deze studie." 

Stel de Liebergerweg / Noorderweg weer open. Deze route is wel een echte vierde route 
vanaf de A27 en Anna's Hoeve. Hij kan eventueel via éénrichtingsverkeer worden benut. 
Reactie: "Hilversum blijft via 11 toegangswegen bereikbaar. Dit project legt de focus op de vier 
hoofdroutes, waar doorstromingsproblemen zijn. De route A27 - Weg over Anna's Hoeve
Minckelersstraat radiaal Prof. Kochstraat blijft één van de toegangsroutes via de A27 richting het 
centrum van Hilversum. In de planning infrastructuur 2000 - 2010 staat reconstructie van de 
radiaal Minckelersstraat - Prof Kochstraat voor 2009 opgenomen. Hierbij is gekozen om niet de 
Liebergerweg, maar de Minckelersstraat als ingaande radiaal in te richten. De uitkomsten van het 
verkeersmodel geven géén argumenten om terug te komen op dit besluit." 

In deze reactie is curieus genoeg sprake van een helemaal niet bestaande route vanaf de A27 via 
de Weg over Anna's Hoeve. De bedenker van de suggestie doelde natuurlijk op verkeer dat vanaf 
de A27 via Oostereind en Oosterengweg rijdt, en op het verkeer dat vanaf de A 1 via de 

Zandheuvelweg en de Weg over Anna's Hoeve Hilversum binnenkomt. 

Uit dit alles mag gelukkig geconcludeerd worden dat de nieuwe verkeersplannen 
geen verslechtering betekenen voor natuurgebied Anna's Hoeve. 

Reuzenbalsemien rukt op in Anna's Hoeve 
(vrijdag 14 oktober 2005) 

In de zomer van 2002 werd langs het laatste stuk van de Liebergerweg, 
het zandpad achter de Berg van Anna's Hoeve, de Reuzenbalsemien 
(Impatiens glandulifera) aangetroffen. Op deze plek was in 2005 nog 
slechts één miezerig exemplaar van deze plant te vinden. In de afgelo
pen zomer is de plant echter ook opgedoken in het hart van natuurge
bied Anna's Hoeve: aan de rand van het parkeerterrein bij de Bergvijver, 
op enkele meters afstand van de slagboom tussen dit parkeerterrein 
en het pad naar de middelste Brug van Anna's Hoeve. Hier groeit een 
flink aantal exemplaren, in verschillende tinten rose. _~::::::~-, 

Het gaat hier om een verwilderde tuinplant, oorspronkelijk afkomstig uit de Himalaya en India. 
Hiervandaan komt ook een familielid van deze plant, het Klein Springzaad (Impatiens parviflora). 
Het Klein Springzaad, met zijn geelwitte bloemetjes, komt op veel plaatsen in de Gooise natuur 
waaronder Anna's Hoeve in grote aantallen voor. De Reuzenbalsemien, met grote bleek- tot 
donkerroze bloemen, is in de Nederlandse natuur weliswaar niet zeldzaam meer, maar wordt er 
toch veel minder aangetroffen. Meestal groeit de plant langs beken en rivieren. 

Het woord "impatiens" (ongeduldig) in de Latijnse naam van beide planten 
slaat op de vruchten (zaadboontjes). Als je deze aanraakt wanneer ze rijp 
zijn, springen ze langs de groeven open en worden de zaden met kracht 
naar buiten geslingerd. 

Beide soorten houden van schaduw. De Reuzenbalsemien blijft in de volle 
zon een laag plantje, maar kan op beschaduwde plaatsen manshoog 
worden. Reuzenbalsemien en Klein Springzaad zijn verre familie van het 
Vlijtig Liesje ofwel Waterbalsemien, de bekende kamer- en tuinplant die de 
hele zomer zelfs op zonloze plekken in de tuin rijkelijk bloeien kan. 
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Herinrichting Sportcomplex eindelijk begonnen 
(vrijdag 14 oktober 2005) 

Op woensdag 5 oktober is eindelijk begonnen met graafwerkzaamheden 
voor het renoveren van sportcomplex Anna's Hoeve, dat gebruikt wordt 
door de omnisportvereniging HSV Wasmeer en door voetbalvereniging 
De Zebra's. Op de website van HSV Wasmeer, http://www.wasmeer.nl , 
kan men al het nieuws en vele foto's vinden over de voortgang van de 
werkzaamheden. De actuele stand van zaken, zoals aangetroffen op 
deze website, vatten wij hier kort samen. 

De werkzaamheden hadden op 4 of 5 juli een aanvang moeten nemen. 
HSVWasmeer 

Op 4 juli kreeg men echter van de gemeente te horen dat de aanvang van het werk tot nader 
order was uitgesteld. Er waren fouten gemaakt bij het aanvragen van de noodzakelijke wettelijke 
vergunningen. Deze vertraging was voor HSV Wasmeer uiterst vervelend, want dit betekende dat 
het nieuwe kunstgrasveld niet beschikbaar zou zijn bij de aanvang van het nieuwe sportseizoen. 
Ook moesten er noodmaatregelen worden getroffen om op dat moment toch over voldoende 
speelcapaciteit te kunnen beschikken. 

Nadat in september eindelijk alle benodigde vergunningen waren ontvangen 
is de Grontmij direct begonnen met het ontplooien van de nodige 
activiteiten. Begonnen werd met het kappen van bomen en het schonen van 
de groenstrook langs het toegangspad naar de kantine. Op 5 oktober is 
daadwerkelijk gestart met graafwerkzaamheden op het "derde veld" (rechts 
van de oprijlaan naar het clubhuis). Deze fase van het werk zou duren tot 
het eind van week 41, dat is vandaag. 
De verdere planning ziet er als volgt uit: 

Week 42 (v.a.17 okt.) : aanbrengen drainage en zand alsmede de kabels voor de lichtmasten 
Week 43 (v.a. 24 okt.): aanbrengen opsluiting en ISA-keuring zand 
Week 44 (v.a. 31 okt.): aanbrengen sporttechnische laag en ISA-keuring 
Week 45 (v.a. 7 nov.): aanbrengen kunstgras, mits droog weer en temperatuur minimaal 5 graden 
Week 46 (v.a. 14 nov.): instrooien zand, mits droog weer en ISA-keuring 

Na goedkeuring instrooizand: aanbrengen instrooirubber. 
Aanbrengen van tegelpad en hekwerk zal zoveel mogelijk gelijktijdig met bovengenoemde 
werkzaamheden plaatsvinden. Tot slot worden dan nog de lichtmasten, ballenvangers en dugouts 
geplaatst. 

D 
{~\ 

Ons Internet-adres is bereikbaar via: go.tolannashoeve 
en ook via: www.annas-hoeve.tk 

VRIJETIJDSMARKT SUCCESVOL 

De jaarlijkse Vrijetijdsmarkt op de Groest, dit jaar gehouden op za
terdag I 0 september met de nieuwe naam IICultuur- en Vrijetijds
markt", is voor onze vereniging opnieuw succesvol verlopen. In to
taal acht van onze leden hebben hier hun bijdrage aan geleverd. 
Het weer was goed, we hebben 21 nieuwe leden kunnen inschrij
ven, en we hebben 29 exemplaren verkocht van ons jubileumboek 
Anna's Hoeve - klein gebied, groot verhaal. Het was de tiende keer 
dat de Vereniging tot Behoud van Anna1s Hoeve op dit evenement aanwezig was. 
Alle nieuwe leden heten we bij dezen hartelijk welkom. 
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DERDE "NIEUWSBRIEF ANNAII 

Ongeveer gelijktijdig met deze Koerier moet de derde editie van 
Nieuwsbrief Anna verschijnen, de gezamenlijke uitgave van de 
projectpartners van Plan Anna1s Hoeve: de provincie Noord
Holland, de gemeenten Hilversum en Laren, het Hoogheemraad
schap Amstel Gooi en Vecht, en het Goois Natuurreservaat. De 
nieuwsbrief wordt of is huis-aan-huis verspreid in het deel van 
Hilversum gelegen tussen de spoorlijn naar Baarn, de Oostereng
weg I Jan van der Heijdenstraat, en de Larenseweg. Bewoners van 
~et noordelijke deel van het Kamrad en het wijkje ten noorden 
daarvan (Siriusstraat/Orionlaan) ontvangen hem voor het eerst. 

Net als bij de tweede editie, die in mei verscheen, krijgen onze 
ongeveer 450 leden buiten het verspreidingsgebied de nieuws
brief per post toegezonden. Adreslabels worden door onze 
vereniging op adreswikkels geplakt, waarna de nieuwsbrieven 
door de gemeente Hilversum rechtstreeks naar TPG Post wor
den gebracht. Er zijn dus geen adressen uit ons ledenbestand 
aan de gemeente verstrekt. 

De tweede "Anna" 
vanmei200S 

PLANNEN VOOR SPEELWEIDEHERSTEL KRIJGEN VORM 
In Anna's Hoeve lijkt sinds de sanering van de Speelweide (maart/april) en van de Speelweidevijver 
Guli) helemaal niets meer te gebeuren. Schijn bedriegt, want achter de schermen wordt door
gewerkt aan het (helaas vertraagde) vervolg van de saneringen en aan de herstelwerkzaamheden. 

Binnenkort wordt het herstelwerk voor de Speelweide aanbesteed. Het bestek en de daarbij 
behorende tekeningen zijn klaar. De gemeente Hilversum "trekt" dit project, samen met het Goois 
Natuurreservaat, de terreineigenaar. Uitgangspunt blijft het ontwerp van landschapsarchitect John 
Boon, zoals gepubliceerd in de eerste Nieuwsbrief Anna Gan. 2005) en in onze Koerier van februari 
2005, echter met enkele kleine wijzigingen. 
De "inham" die aan de zuidwestpunt is 
ontstaan door het verwijderen van de 
grote wilg die hier in vervuilde bodem 
stond, wordt niet helemaal met schoon 
zand opgevuld, zodat hier een komvor
mig, zeer flauw aflopend strandje ontstaat. 
De eeuwenoude perceelsgrens die schuin 
dwars over de Speelweide loopt, langs de 
oude sloot die bij de sanering weer te 
voorschijn is gekomen, zal worden ge
markeerd door vijf eikenbomen in een 
rechte lijn. De vlonderbrug over de V
vormige laagte wordt wat kleiner dan 
ingetekend: ca. 8 meter lang, 2,5 meter 
breed. » Het ontwerp van john Boon 

• 
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Een variatie aan boomsoorten keert terug op de Speelweide, waaronder moerascipressen. Op de 
verhoogde randen aan de oost- en zuidzijde komt een bosplantsoen met diverse soorten bloeiende 
struiken. Voor het inzaaien van de Speelweide wordt een gras- en kruiden mengsel gebruikt. 

Het uitdiepen van de vijver en van de "slurf" naar de volgende vijver maakt geen deel uit van dit 
herstelplan, maar is een afzonderlijk onderdeel van Plan Anna's Hoeve, onder regie van de Dienst 
Waterbeheer en Riolering van het Hoogheemraadschap AGV, ook weer samen met het GNR. De 
wijze waarop de "slurf' aan de zuid- en oostkant van de Speelweide zal worden uitgediept en 
verbreed ligt nog niet vast. Op de tekening is niet de "kom van Dudok" te zien, een bestaande 
inham aan de zuidoostkant van de Speelweide. Het is echter de bedoeling dat dit landschaps
element wel blijft bestaan. 

BRUGGEN IN ANNA'S HOEVE WORDEN HERSTELD 

Dura Vermeer Infrastructuur (Baarn) gaat zeer binnenkort in opdracht van het Goois Natuurreser
vaat de versleten brugvlakken van de drie bruggen in Anna's Hoeve herstellen. Het betreft een 
pakket noodmaatregelen. Na afloop van alle vijversaneringen volgt er nog een renovatieronde. 
Voor de levensduur van de bruggen is het goed als er zoveel mogelijk zon en licht op valt. Daarom 
is het gewenst om enkele bomen en struiken die direct rondom de bruggen groeien, te verwijde
ren of te snoeien. Dit zal behoedzaam gebeuren. Een nevenvoordeel van deze ingreep is dat het 
uitzicht vanaf de bruggen, en ook het uitzicht uit de verte op de bruggen, erdoor verbetert. 

HUISJESTERREIN "DE MOLSHOOP" 

Op 10 augustus jl., kort na de verschijning van ons vorige nummer, besteedde de Gooi- en 
Eemlander naar aanleiding van ons artikel over het (gesloten) huisjesterrein De Molshoop ook 
aandacht aan deze "affaire". De krant wist te melden dat de gemeente Laren met de eigenaar van 
De Molshoop in gesprek is over een verhuizing van het terrein naar een andere plek in Laren. Het 
huidige terrein zou dan deel worden van het omringende groen, en hoogstwaarschijnlijk worden 
overgedragen aan het Goois Natuurreservaat, eigenaar van de aangrenzende natuur. Voor deze 
grondruil is onder meer de medewerking van de provincie Noord-Holland noodzakelijk. 

Van iemand die het weten kan is vernomen dat de bosstrook achter snackkiosk The Sailor in beeld 
is geweest voor deze grondruil. Deze bosstrook is ook in bezit van het GNR, maakt deel uit van 
natuurgebied Anna's Hoeve, en ligt net als de huidige Molshoop in de Ecologische Hoofdstructuur. 
Geen beste plek dus. Wij zijn benieuwd naar de afloop van de pogingen van Laren om De 
Molshoop van zijn huidige plek weg te krijgen. 

Q 

WACHTEN OP BAARNSE VISIE OVER ZANDHEUVELWEG 

Binnenkort komt het Baarnse college van B&W met een Ruimtelijke Visie voor lf]l~,J:)." 
het gebied "Drakenburgergracht". Daarmee worden de Zandheuvelweg en ~ 

omgeving bedoeld. De Drakenburgergracht was de vroegere verbinding van 
de versterkte buitenplaats Drakenburg met de Eem. De Drakenburgergracht 
zelf is grotendeels gedempt voor de aanleg van de A I ten noorden van Baarn, 
richting knooppunt Hoevelaken. Buitenplaats Drakenburg, omstreeks 1840 de gemeente 
woning van prof. Gerardus Vrolik, de stichter van Anna's Hoeve, wordt momen-
teel opnieuw aangelegd, op de plek waar tot voor kort een witte boerderij lag B aam 
die gebouwd was op de ruïnes van het oude Drakenburg. Dit oude Drakenburg, 
gelegen ten noorden van kasteel Groeneveld, moet niet worden verward met 
conferentiecentrum Drakenburg dat is gelegen in het bos langs de A1bert Schweitzerweg. > > 

• 
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Grenzend aan Anna1s Hoeve ligt aan de zuidkant van de Zandheuvelweg de instelling Amerpoort 
Asvz, voorheen Nieuwenoord, en aan de noordkant de instelling Sherpa, voorheen Eemeroord. 
Deze twee instellingen voor verstandelijk gehandicapten (de eerste van oorsprong r.-k., de tweede 
van oorsprong prot.chr.) werken steeds meer samen. Het liefst zien zij de Zandheuvelweg afge
sloten voor doorgaand verkeer, zodat zij de instellingsterreinen met elkaar kunnen verbinden. 

Het doorgaande verkeer zou dan moeten omrijden via de Oud Eemnesserweg, die langs de A I en 
de A27 loopt en die daarvoor op sommige plekken zou moeten worden verbreed, en zou moeten 
worden voorzien van een vrij liggend fietspad. Een andere (duurdere) oplossing is het maken van 
een brede tunnel tussen beide instellingsterreinen. De Zandheuvelweg kan dan gewoon open 
blijven voor doorgaand verkeer. 

Bij beide instellingen worden woonaccommodaties vernieuwd. Ouderwetse grote woonblokken 
worden gesloopt en vervangen door kleinschaliger wooneenheden met meer ruimte per bewoner. 
Bij beide instellingen neemt ook het aantal verblijfsplaatsen aan de Zandheuvelweg langzamerhand 
af. Er wordt gestreefd naar integratie van gehandicapten en niet-gehandicapten. Gehandicapte 
bewoners van de instellingen verhuizen zoveel mogelijk naar IIgewoneli woonwijken in het Gooi en 
Eemland. Graag wil men op en in de buurt van de instellingen ook woningen bouwen voor niet
gehandicapten. Dat heet lIomgekeerde integratielI. Het bouwen van deze IIgewoneli woningen 
levert geld op, dat gebruikt kan worden om de kwaliteit van wonen, dagbesteding en de 
voorzieningen van de instellingen op een goed niveau te houden bij een afnemend aantal bewoners. 

Maar beide instellingen liggen op de Utrechtse Heuvelrug, in de Ecologische Hoofdstructuur. 
Project de Groene Schakel van de samenwerkende Utrechtse en Gooise natuurbeheerders ziet de 
instellingen het liefst van deze plek verdwijnen, en de bosgebieden teruggegeven aan de natuur. 

Hoe B&W van Baarn tegen dit dilemma aankijken zullen we spoedig weten. De kans dat de 
instellingen van deze plek zullen verdwijnen lijkt te verwaarlozen. Misschien kan er een compromis 
worden gevonden waardoor zowel de instellingen als de Ecologische Hoofdstructuur er per saldo 
op vooruit gaan. Grenzend aan Amerpoort/Nieuwenoord ligt conferentieoord Drakenburg, aan de 
Albert Schweitzerweg, ook middenin de Ecologische Hoofdstructuur. Ook dit Drakenburg zien we 

. ~~~~~~~~~~~7k~~~,,~~~~~-~. ~~j~~,~~~ 
~. 
Artlst Impressie: Etyslum 

Drie restaurants en megaparkeerplaats 

Passen deze plannen in dit kwetsbare gebied, 
direct grenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur? 

Wij zijn benieuwd hoe B&W van Baarn over al deze 
plannen denken, en wat de Baarnse gemeenteraad 
er van vindt. 

voorlopig nog niet verdwijnen. 

Aan de Baarnse kant van Nieuwenoord 
zijn er plannen voor een Iwelzijnscen
trum Elysiumll (een megasauna, naar het 
voorbeeld van de al bestaande vestiging 
van Elysium in Bleiswijk), en voor een 
futuristisch llboomhotelll (Tree Top® 
Hotel), ontworpen door ondernemer 
Hans Blokzijl, eigenaar van het Bomen
centrum aan de Zandheuvelweg . 

• 
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LAARDER WASMERENGEBIED: OPEN OF DICHT? 

Onze oud-voorzitter Jelle Harder, die als vogelkenner al tientallen 
jaren de vogelstand in het gebied van de Laarder Wasrneren onder
zoekt, is er niet gelukkig mee dat het Goois Natuurreservaat van 
plan is om na de waterbodemsaneringen een aanzienlijk deel van 
het Laarder Wasrnerengebied open te stellen voor het publiek. 
Voor zijn standpunt dat er niemand behoefte heeft aan deze open
stelling, heeft bij steun gezocht en gevonden bij Gooise natuurlief
hebbers in o.m. de Vogelwerkgroep, de Vereniging IVN, en de Kon. 
Ned. Natuurhistorische Vereniging. Het Laarder Wasrnerengebied 
is een beschermd natuurgebied (krachtens de Natuurbeschermings
wet), fungeert als rustgebied voor flora en fauna, en is een belang
rijke schakel in de ecologische verbinding tussen het Gooise en 
Utrechtse deel van de Heuvelrug. 

Het geheel afgesloten 
Laarder Wasmerengebied 

Het gebied is in 1959 afgesloten omdat de recreatiedruk te groot werd, en ook wegens de in het 
gebied (ook toen al) aanwezige vervuiling, die tot 1975 nog veel ernstiger vormen heeft aange
nomen. Sinds ca. 1968 zijn er zeer regelmatig excursies georganiseerd waardoor het echt ge
interesseerde publiek het toch kon bezoeken, onder begeleiding en met uitleg. Sinds de sanering 
van het noordelijkste ven, de Leeuwenkuil, in de zomer van 2003, is het hele gebied hermetisch 
afgesloten in afwachting van de overige saneringen, en zijn ook de excursies gestopt. 

Doordat aan de westkant het natuurgebied helemaal vastzit aan de Philipsvestiging aan de Anton 
Philipsweg (voorheen Meerweg), is er geen wandel- en fjetsverbinding tussen Anna's Hoeve en de 
Zuiderheide achter het Kamrad (Blukheide). De bewoners van de toekomstige nieuwbouwwijk op 
het tegenwoordige terrein van de waterzuivering zouden alleen via de Kamerlingh Onnesweg en 
het Kamrad op die hei kunnen komen. Of ze zouden helemaal om het Wasrnerengebied heen 
moeten, via het vroegere Heidebloemterrein. Gemeente en GNR zijn het er al lang over eens dat 
die ontbrekende fjets- en wandelverbinding tussen Anna's Hoeve en de Blukheide er moet komen. 
Dat kan alleen via de westrand van het Wasrnerengebied (om de sportvelden heen; daar is nu een 
smal paadje dat iedere zomer dichtgroeit) en via het bosgebied achter Philips. In deze wandel- en 
fjetsverbinding zit voor de natuurminnaars echter niet de grote pijn. 

Het GNR wil het Laarder Wasrnerengebied na sanering zoveel mogelijk terugbrengen naar de 
oorspronkelijke situatie, met veel minder water dan in de periode sinds 1918, toen het Laarder 
Wasrnerengebied voor het eerst werd bestemd voor de lozing van afvalwater. Het noordelijke 
deel, ongeveer eenderde van het hele nu afgesloten terrein, wordt heide- en stuifzandengebied. 
Het GNR overweegt dit deel in zijn geheel open te stellen. 

Stuifzand is juist gebaat bij betreding. Dat is goed te zien bij het bestaande hek aan de noordkant, 
dat dwars door een stuk stuifzand loopt. Aan de vrij toegankelijke noordkant van het hek ligt 
maagdelijk wit zand, aan de afgesloten zuidkant waar bijna nooit iemand komt groeit het stuifzand 
snel dicht. 

Het GNR heeft toegezegd dat toekomstige besluiten over openstelling van een deel van het 
Wasrnerengebied in nauw overleg met gebruikersgroepen genomen zullen worden. Het zal wel 
uitdraaien op wat touwtrekken over de precieze plaats en de hoogte van de hekken die na sanering 
rondom het zuidelijke, natte deel van het gesaneerde Wasrnerengebied zullen komen. Ook het 
GNR lijkt van mening dat dit gebied het beste afgesloten kan blijven. 

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heeft besloten in deze kwestie pas 
een standpunt in te nemen zodra het GNR met een concreet plan komt voor toekomstige 
openstelling en afsluiting. 
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AMERIKA WOORDZOEKER 
Anna's Hoeve in alle Staten! 

AI veel decennia lang staat Amerika in het middelpunt van de wereld. Let maar eens op, een 
krant zonder nieuws over de Verenigde Staten van Amerika is bijna ondenkbaar. Ook wij doen 
er nu aan mee. In onderstaande puzzel staan her en der alle vijftig staten vermeld. Let op, alle 
staten zijn apart benoemd! (Het kan zijn dat in de puzzel een staat een onderdeel is van andere 
staat, maar dit dient u te negeren). Streep de vijftig gevonden staten door en de resterende 
letters vormen totaal acht verschillende belangrijke Amerikaanse begrippen. Lots of success! 

S U A L A B A M A P R E M T P E L C K S M Y 

S 0 U T H C A R 0 L I N A E E 0 0 R U A E A 

R T D D E 0 A D A V E N N C U N 0 L S S A D 

N R M A N T D R 0 R I N 0 I N Y N S R N 0 I 

E 0 A F I A I A A R S N S D W E A E P A E R 

W N R D E Z L W R Y E I N E C c J c S K E 0 

M F Y T 0 0 A S L 0 A G N U H W A N D S I L 

E N L N H L G V I N L N 0 U E L M Al I N E F 

X F A W E C A A A E E 0 S N I A L A S K A E 

I T N D E N A M H W D E C F S A S N A K R A 

C T D N I S 0 R H E T 0 0 W I S C 0 N S I N 

0 R U A A N T A 0 T N R H A G E 0 R G I A I 

S N A C T G M V S L N 0 I R I N D I A N A R 

I M E A I P I E I I I 0 R K E N T U C K Y U 

R L N B S T V H E R W N I T C A I 0 I H 0 0 

N A L H R H C E C A GW A S H I N G T 0 N S 

C I I I A A V E R I I I 0 H A D I L R W A S 

R R P W N R S 0 N M M H N I B H A T U I I I 

E T A I 0 0 N K W N 0 A L I L S T K R E V M 

E I T C R A I S A H 0 N G R A E A T 0 S 0 C 

I P P I S S I S S I M C T I E T Y N E T W D 

A T 0 K A D H T U 0 S M I N N E S 0 T A A E 

A L A M 0 H A L K 0 S A X E T G N I M 0 YW 

ALABAMA HAWAII MASSACHUSETTS NEWMEXJCO SOUTH DAKOTA 
ALASKA IDAHO MICHIGAN NEWYORK TENNESSEE 

ARIZONA ILLINOIS MINNESOTA NORTH CAROLINA TEXAS 

ARKANSAS INDIANA MISSISSIPPI NORTH DAKOTA UTAH 

CALiFORNIE IOWA MISSOURJ OHIO VERMONT 

COLORADO KAN SAS MONTANA OKLAHOMA VIRGINIA 

CONNECTICUT KENTUCKY NEBRASKA OREGON WASHINGTON 
DELAWARE LOUISIANA NEVADA PENNSYLVANIA WESTVIRGINIA 

FLORJDA MAINE NEW HAMPSHIRE RHODE ISLAND WISCONSIN 
GEORGIA MARYLAND NEWJERSEY SOUTH CAROLINA WYOMING 

• 
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Contactpersonen Goois Natuurreservaat 

Algemeen beheer: 
Dagelijks beheer: 

Poul Hulzink, Hoofd Terreinbeheer 
Gerrit Kremer, Regiobeheerder Zuid 

Internet: http://www.gnr.nl en http://www.natuurbrug.nl 
Telefoon: 035 6214 598 (kantoor Goois Natuurreservaat). Bij ernstige misstanden geconstateerd 
op Anna's Hoeve kunt u dit nummer bellen. Buiten kantoortijd (maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 
uur) kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat. 

GAD Toezicht en Handhaving: tel. 035 6991888 
(v/h Reinigingspolitie; ma tlm vr. 8.00-8.30 en 13.00-13.30 U., ma tlm do 16.00-16.30 u.) 

Milieuklachtentelefoon Noord-Holland: 0800 6586734 (gratis) 

Plattegrond van Anna's Hoeve 

I. Speelweide 
2. Speelweidevijver 
3. Witte Strandje. Rechts 

daarboven: de Oude Poel 
4. Paviljoen De Anna's Hoeve 
5. Woningen Anna's Hoeve 
6. De Berg 
7. Bergvijver 
8. Heitje 
9. Geitenweitje 
10. Bospoei 
x Nieuwe poel 

~wetpWeC1 

=_hoord. _gon 

Gamcente Hil ...... sum 

Aan de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

Secretariaat: G.M.J.B. Peet, DiependaaJsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168 
e-mail gerardpeet@hetnet.nl 

of bij: 
mevr. H. Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum, tel. 6855 951 

o . ik geef mij op als nieuw lid (minimum contributie € 1,83 [= f 4,03] per jaar), 
en wacht uw acceptgirokaart af 

o mijn adres is gewijzigd; mijn oude adres was: 

Naam: heer I mevr ................................................... ................. ........ . 

Adres: 

Postcode: Plaats: ........................................... .. (05-4) 



Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve - Ledenenquête 2005 

Beste Anna's Hoeve vrienden, 

Voor de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is het van belang om te weten hoe haar leden 
denken over de Vereniging. Ook willen wij weten of u met uw eigen specifieke kennis en kunde wat 
wilt betekenen voor Anna's Hoeve. Deze enquête is uitsluitend voor intern gebruik, de informatie 
die hieruit wordt verkregen zal dus niet aan derden worden verstrekt. 

Na het invullen kunt u de enquête, bij voorkeur binnen 14 dagen na ontvangst, inleveren bij één 
van de onderstaande personen: 

J. Harder 
J P. van Hemert 
G. Peet 
H. de Ridder 
M. Ruitenberg 
H. Toes 

Oude Amersfoortseweg 56 
Anth. Fokkerweg 22 
Diependaalsedrift 20 
Kamerlingh Onnesweg 250 
lijsterweg 70 
Weberstraat 1 

Hilversum 
Hilversum 
Hilversum 
Hilversum 
Hilversum 
Hilversum 

Als u wat verder weg woont, verzoeken we u vriendelijk de enquête binnen 14 dagen per post 
terug te sturen naar: M. Ruitenberg, lijsterweg 70, 1221 JM HILVERSUM. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname! 

Het bestuur. 

Uw naam: .............................................................. . 

Deel 1: doelstelling en activiteiten. 

Vraag 1: in verband met wettelijke regelgeving denkt het bestuur na over aanpassing van de 
doelstelling van de Vereniging. De Vereniging heeft nu de volgende doelstelling: " .. het in de 
gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als Anna's Hoeve in stand te houden als 
natuurgebied met rustige recreatie". Geef aan in hoeverre u het met de volgende twee stellingen, 
die gaan over de doelstelling, eens bent. Omcirkel per stelling één van de getallen. 
Betekenis: 1 = helemaal mee oneens - 5 = helemaal mee eens: 

Stelling 1: deze doelstelling is juist. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

Toelichting: ... .... ... ...... .... .. .. .. .. ......... .. .... .. ... ...... .. .. .. ... ................. ......... ............ . 

Stelling 2: deze doelstelling is volledig. 

Helemaal mee oneens 1 2 3 4 5 Helemaal mee eens 

Toelichting: .. .................................................................................................. . 

Vraag 2: op de volgende bladzijde staat aangegeven welke activiteiten onze Vereniging nu 
uitvoert. Geef per activiteit aan hoe belangrijk u het vindt dat de Vereniging deze uitvoert, door één 
van de getallen te omcirkelen. Betekenis: 1 = Helemaal niet belangrijk - 5 = Zeer belangrijk. 

• 



1 Boslterreinwerk (vogelkers verwijderen) 
2 Overleg met gemeenten 
3 Overleg met hoogheemraadschap over waterhuishouding 
4 Overleg met GNR over beheer 
5 Contacten met politieke partijen onderhouden 
6 Contacten met andere "groene" organisaties onderhouden 
7 Rondleidingen geven in Anna's Hoeve 
8 Schoolklassen rondleiden en laten werken in Anna's Hoeve 
9 Anna's Hoeve Koerier uitgeven 
10 De Internetsite over Anna's Hoeve onderhouden 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Vraag 3: zijn er activiteiten die niet bij vraag 5 staan vermeld, maar waarvan u het wel belangrijk 
vindt dat de Vereniging ze uitvoert? 

o Ja, namelijk: ............................................................................................... . 
o Nee 

Dee/2:actiefworden? 

Vraag 4: bent u bereid om actief te worden voor de Vereniging? 

o Ja -> ga verder met vraag 5 
o Nee -> u bent klaar met de enquête 

Vraag 5: u wilt actief worden. Wat voor activiteiten zou u graag willen doen? Kruis aan: 

o 1 Bos/terreinwerk (vogelkers verwijderen) 
o 2 Deelnemen aan overleg met gemeenten 
o 3 Deelnemen aan overleg met hoogheemraadschap (DWRIAGV) 
o 4 Deelnemen aan overleg met Goois Natuurreservaat (GNR) 
o 5 Contacten met politieke partijen onderhouden en ontwikkelingen op dit vlak volgen 
o 6 Contacten met andere "groene" organisaties (b.v. Vogelwerkgroep, IVN) 

onderhouden en deze organisaties eventueel ondersteunen 
o 7 Rondleidingen geven in Anna's Hoeve 
o 8 Schoolklassen rondleiden en laten werken in Anna's Hoeve 
o 10 Bijdragen aan Internetsite 
o 11 Bestuurswerk, eventueel specifieke functie: ................................................ . 
o 12 Redactiewerk Anna's Hoeve Koerier 
o 13 Bezorgen Anna's Hoeve Koerier 
o 14 Teksten schrijven voor de Anna's Hoeve Koerier 
o 99 Anders, namelijk ................................................................................. . 

Vraag 6: heeft u specifieke kennis enlof vaardigheden die nuttig kunnen zijn voor de Vereniging? 
Denk bijvoorbeeld aan: bestuurservaring, rechts- en wetkennis, kennis van Internet, natuurkennis, 
enz. 

o Ja, namelijk: ............................................. ............................... .................. . 

o Nee 

Algemene opmerkingen: 



Nieuwsbrief Plan Anna's Hoeve November 2005 

Rioolwaterzuivering Hilversum, 
moderne zuiveringstechnologie 
in Anna's Hoeve 
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht gaat ten noorden van de sportvelden 
in Hilversum een nieuwe, moderne rioolwater
zuivering (rwzi) bouwen. Deze plaats is in 
mei 2004 in overleg met de verschillende 
betrokken partijen vastgesteld. 

De rwzi onder de heuvel (3D-schetsontwerp) 

Voor het architectonisch concept is gekozen voor de 
visie van het architectenbureau Snelder, Snelder en 
Snelder: de zuivering wordt ingepast in het landschap, 
waarbij het grootste gedeelte ondergronds komt te lig
gen. De kantoren zijn vanwege het benodigde daglicht 
bovengronds en de toegangen tot de rwzi liggen in een 
inham van de heuvel. 

Het afvalwater zal biologisch worden gezuiverd via 
een moderne zuiveringstechnologie, de membraan
bioreactor (MBR). Deze technologie zorgt ervoor dat 
het afvalwater veel beter wordt gezuiverd dan met 
de huidige techniek mogelijk is. Het proces bestaat 
o.a. uit zeven, die de grove delen uit het water halen, 
tanks waarin de biologische processen plaatsvinden 
en membranen die het gezuiverde afvalwater filteren. 
Het resultaat is zeer schoon water, schoner dan met 
conventionele technologie mogelijk is. Het zuiverings
proces vindt geheel ondergronds plaats. 

De opslag van chemicaliën en vaste afvalstoffen is 
onder de grond ondergebracht aan weerszijden van 
de inham van de heuvel. Hierdoor wordt de aan- en 
afvoer met vrachtauto's grotendeels aan het oog ont
trokken. 
De kantoren en de bedieningsruimte zijn wel zicht
baar; het markante gebouw (30 meter boven het maai
veld ) is enkele meters hoger dan de bestaande berg 
van Al1I1a 's Hoeve. De lucht die vrijkomt tijdens het 
zuiveringsproces, wordt bovenuit dit gebouw uitge
blazen. Dit heeft als voordeel dat de geringe geur zich 
direct kan verspreiden , waardoor er in de omgeving, 
onder normale omstandigheden, niets van de rioolwa
terzuivering is te ruiken of te horen. 

Een groot gedeelte van de heuvel wordt toegankelijk 
voor publiek. Dit gebied wordt in nauwe samenwer
king met de landschapsarchitect van de gemeente 
Hilversum ingericht. Speciale aandacht wordt besteed 
aan de zichtbaarheid van het bovengrondse deel van de 
zuivering vanuit de verschillende plaatsen in de directe 
omgeving door het aanbrengen van hoog opgaande 
beplanting. 

De bouw van de nieuwe rwzi zal beginnen in het voor
jaar van 2006 en aan het eind van 2007 zijn afgerond. 

Artist impression, 
gezien vanuit 
het noorden 

Voor u ligt de derde editie 
van nieuwsbrief ANNA. 
ANNA informeert u over 
plan Anna's Hoeve en 
de ontwikkelingen hier 
omheen. Met ANNA willen 
wij u op de hoogte houden 
van alle plannen en activi
teiten die met Plan Anna's 
Hoeve te maken hebben. 

Plan Anna' s Hoeve is een 
samenwerking van de 
provincie Noord-Holland, 
gemeente Hilversum, 
gemeente Laren, hoog
heemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht en het Goois 
Natuurreservaat. 

• - Inhoud 

Kunstgras op sportpark 

Stand van laken saneringen 

Symposium: Anna's Hoeve, de 
toeKomst is mooi 

Natl.lumerstel in het laarder 
Wasmeer . 
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Kunstgras op sportpark 
Anna's Hoeve 
Er zullen drie van de acht velden van sportpark Anna's 
Hoeve verdwijnen. Op deze plek zullen de nieuw aan te leg
gen waterbergingsbassins komen. Het verkleinde sportpark 
dient in de speel behoeften van de achterblijvende sportver
enigingen H.V.V. de Zebra's en S.V. Wasrneer te voorzien. 

Omdat de drie velden zo spoedig moge
lijk beschikbaar moeten komen voordat 
de landschappelijk aan te leggen heuvel 
gereed is, wil de gemeente Hilversum nog 
dit jaar ter compensatie één natuurgrasveld 
ombouwen tot een kunstgrasveld. 
Beide verenigingen zullen gebruik maken 
van dit veld. 
In de zomer van 2006 zal het bijveld van 
s.v. Wasrneer worden omgebouwd tot 
hoofdveld en krijgt dit veld een nieuwe 
toplaag en drainage. Tevens zal ook in deze 
periode worden begonnen met de renova
tie van het andere veld van S.V. Wasrneer. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Bij het kunstgras voor voetbal spreekt men 
op dit moment over de derde generatie 
kunstgras. Deze kunstgrasvelden bezitten 
materiaal dat goed overeen lijkt te komen 
met de eigenschappen van natuurgras. 
Slidings zijn mogelijk zonder de benen 
openhalen en de bal stuit als op een 
normaal veld. 

Voordelen 
De voordelen van kunstgras zijn duidelijk. 
De kustgrasmat verzekert voetbalclubs 
van een goed bespeelbaar veld, ongeacht 

de weersomstandigheden. Kunstgras is 
vrijwel altijd bespeelbaar en de speelom
standigheden zijn vrijwel altijd hetzelfde. 
De gebruikscapaciteit is veel groter dan die 
van natuurgras. Een kunstgrasveld is in 
feite twee velden in één: een trainingsveld 
en een speelveld. 
M.i.v. dit seizoen mogen alle nationale en 
internationale voetbalwedstrijden worden 
gespeeld op kunstgras. 

Inmiddels is Grontmij (hoofdaannemer) 
op maandag 26 september gestart met de 
voorbereidende werkzaamheden voor de 
aanleg van het kunstgrasveld. 



Stand van zaken 
• saneringen 

Het slib uit de Speelweidevijver van Anna's Hoeve is in juli verwijderd. De sliblaag bleek 
dunner te zijn dan verwacht en de verontreiniging was nauwelijks in de bodem gezakt. 
Hierdoor kon het slib vrij gemakkelijk worden verwijderd. Het slib is afgevoerd naar een 
verwerker. Het oorspronkelijke plan om het vervuilde slib op locatie te scheiden van zand 
en water was nog niet mogelijk, omdat de verwerkingslocatie in het gebied van de Laarder 
Wasrneren nog niet gereed is. Het slib van de overige vijvers zal wel op locatie worden 
ge~cheiden. Doordat de verwerkingslocatie nog niet klaar is, levert de sanering van de ove
rige vijvers vertraging op. Dit betekent ook vertraging voor een aantal andere onderdelen 
van het plan. De actuele planning is als volgt: 

• 11 

11 

waterbodemsanering 

11. ; •• t' 

• Start bouw nieuwe RWZI 

11. . ' 
..... 

11. 

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de bomen te verplaatsen naar de grond
heuvel van de rwzi. Het verplaatsen van bomen die in verontreinigde grond staan 
is niet altijd succesvol. Door het schoonmaken van de wortels raken deze meestal 
beschadigd en gaan de bomen na enige tijd dood. 

Het ontwerp van de project

huisvesting: All/W'S Huis 

Hier kunlIl informatIe vind 

Symposium: 
Anna's Hoeve, 
de toekomst 
is mooi 
Op 24 februari gaat de Vereniging tot 
Behoud van Anna's Hoeve een informatieve 
bijeenkomst (symposium) houden met als 
thema, "Anna's Hoeve; de toekomst is mooi". 
Er zal een beeldende informatie markt 
gehouden worden. U wordt geïnformeerd 
over het saneren, de nieuwe waterzuivering, 
het opnieuw inrichten van de Speelweide 
en haar vijver. De nieuwe woonwijk en de 
revolutionaire nieuwe waterzuivering naast 
Anna's Hoeve en nog veel meer. Alle deelne
mende partijen zullen aanwezig zijn. 
Ook komt er een forum waar u allerlei vra
gen aan kunt stellen. Deze avond zal geen 
inspraak- of klaagavond zijn. De Vereniging 
tot Behoud van Anna's Hoeve wil deze 
avond gebruiken om u te informeren over 
de laatste stand van zaken. 
Datum: 24 februari 2006 
Plaats: Morgensterkerk 
Aanvang: 19.00 uur 
Toegang: gratis 

Informatie 
Behalve via de nieuwsbrief ANNA 
kunt u ook informatie over de plannen 
vinden op onze website: 
www.plan-annashoeve.nl 
Ook zult u op de verschillende werkloca
ties van Plan Anna's Hoeve borden vinden 
met specifieke informatie over het project 
waar de borden bij zijn geplaatst. Bij deze 
informatieborden treft u tevens folder
bakjes aan met algemene informatiefolders 
over Plan Anna's Hoeve als geheel. En bin
nenkort zal er op het parkeerterrein van 
Goois Natuurreservaat, naast de visvijver 
van Anna's Hoeve een, in huisstijl vorm
gegeven, tijdelijk gebouwtje komen waar 
eveneens informatie te verkrijgen zal zijn 
over Plan Anna's Hoeve. 

en Over Anna's Hoeve 

n.angoh 
OeVe. 
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Zoals 
bekend is het 

gebied van de Laarder Wasmeren plaatselijk 
ernstig verontreinigd. In het oostelijke deel 
van het natuurgebied Laarder Wasmeer is 
de bodem, in tegenstelling tot het weste
lijke deel, op een aantal plaatsen gelukkig 
slechts licht verontreinigd (de zogenoemde 
categorie 1 verontreiniging). Het betreft 
de overstroomgebieden van de Wasmeren. 
Er liggen nu kansen voor herstel van een 
landschap met stuifzand, bos, struikheide 
en vochtige valleien met dopheide en 
klokjesgentiaan. Daarom wordt op ver
schillende plekken de categorie 1 grond 
afgegraven tot op de door de mens niet 
verstoorde bodemlaag. Deze laag vormt de 

Natuurherstel 
in het Laarder 
Wasmeer 
beste basis voor natuurherstel. 
Een bodemkundige van de 

Universiteit van Amsterdam zal 
het werk begeleiden om precies 

aan te geven welke grondlagen 
wel en welke niet weg moeten. Dit 

luistert nauw omdat in de oorspron
kelijke (niet geroerde) bodemlagen nog 

zaden aanwezig zijn van de unieke vegeta
tie in dit gebied. 

Vanaf 10 oktober wordt gestart met de 
werkzaamheden. De transportroute 
van de afgegraven grond, circa 30.000 
m3, gaat over de 'Oude Postweg' via de 
'Goyergracht-zuid ' naar de 'Weg over 
Anna's Hoeve'. Deze categorie 1 grond 
wordt vervoerd naar de Natuurbrug 
Zanderij Crailo tussen Hilversum en 
Bussum. Hier wordt het gebruikt in de 
kern van het zandlichaam tussen de 
Naarderweg en de spoorlijn. 
Naar verwachting zullen deze transporten 
tot in december duren. 

In het aangrenzende voormalige kampeer
terrein 'Heidebloem', worden milieubelas
tende teerhoudende asfaltpaden verwij-

derd. Deze asfaltwegen zijn sinds de ophef
fing van het kampeerterrein in 1986 niet 
meer in gebruik. De ondergrond wordt 
teruggeven aan de natuur. 

Het Goois Natuurreservaat heeft de aan
wonenden over de werkzaamheden geïn
formeerd. Bij de uitvoering zal getracht 
worden de hinder tot een minimum te 
beperken. 

De uitvoering van bovengenoemde projec
ten wordt mogelijk gemaakt door een gift 
van de Nationale Postcode Loterij voor het 
project 'De Groene Schakel' - herstel van de 
ecologische verbinding Gooi- Heuvelrug 
- en een bijdrage van de Provincie Noord
Holland en zijn onderdeel van Plan Anna's 
Hoeve. 

ANNA is een gezamenlijke uitgave van 
de provincie Noord-Holland, gemeente 
Hilversum, gemeente Laren, hoogheem
raadschap Amstel, Gooi en Vecht en het 
Goois Natuurreservaat. 

Redactie Roland Jurriëns 

Vormgeving & realisatie 
Kade 10 Communicatie, Leiden 

Foto's en animaties 
Gemeente Hilversum 
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Uitgave van deVereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984. 
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als 
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. 

In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld, tenzij uit de tekst iets anders blijkt. 
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoekt. 
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Symposium "Anna's Hoeve: de toekomst is mooi" 
Bestuur legt zich neer bij hoog kantoor voor nieuwe waterzuivering 
ledenenquête 2005. leden aan de schrijftafel.. 
Eerder gepubliceerd via Internet: Convenant Plan Anna's Hoeve ondertekend. 
Dassen in Anna's Hoeve? De das in Nederland. 
Hilversumse politici zagen bomen in Anna's Hoeve. 
Een dagje houthakken in Anna's Hoeve. 
Bosploeg Anna's Hoeve sluit recordjaar af - Berg van Anna's Hoeve is WEL "geslonken". 
Waterstand van de Bergvijver. 
IVN Wandelexcursie Anna's Hoeve. Bruggen hersteld. Saneringsnieuws. 
Nieuw hek langs de spoorbaan. Stobben ril rondom Nieuwe Poel. 
Wachten op Baarnse visie over Zandheuvelweg. ledenvergadering op 20 april. 
Vereniging krijgt nieuwe Statuten - Gaat u verhuizen? 
HSV-excursie in Anna's Hoeve (13 januari). Mossen en korstmossen. 
Gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2006. 
Honden aan de lijn van 15 maart tot 15 juli. Gerard Peet in Gulden Boek. 
Goois Natuurreservaat e.a. - Plattegrond - Bon voor opgave als lid of adreswijziging 

Verschijnt viermaal per jaar. omstreeks I febr., I apr., I aug., I nov. 

Oplage: 1000 exemplaren. -Druk: Brügemann, Hilversum. - Omslagillustratie: Rob van 't Hoff 
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U BENT VAN HARTE WELKOM OP VRIJDAGAVOND 24 FEBRUARI A.S. 

SYMPOSIUM IJANNA'S HOEVE: DE TOEKOMST IS MOOIIJ 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 was Anna's Hoeve een hot item. In de jaren erna 
zijn de ontwikkelingen erg snel gegaan. De planvorming voor Anna's Hoeve komt nu in de eindfase. 
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve denkt dat de toekomst van Anna's 
Hoeve mooi kan worden genoemd. 

Daarom houdt het verenigingsbestuur binnenkort een symposium met de titel "Anna's Hoeve: de 
toekomst is mooi". Tijdens deze bijeenkomst zullen deskundigen van Waternet (voorheen 
AGV/DWR), de gemeente Hilversum en het Goois Natuurreservaat u laten zien hoe mooi ons 
Anna's Hoeve zaJ worden. Er zijn presentaties over de nieuwe woonwijk, de sanering van de vijvers 
en de nieuwe waterzuiveringsinstaJlatie. De deelnemers zullen presentatiemateriaaJ en informatie 
beschikbaar stellen. Aan de hand van foto's en andere zaken kunt u een goede indruk krijgen van 
het toekomstig aanzien van Anna's Hoeve. Veel informatie zaJ die avond voor het eerst aan een 
breed publiek getoond worden. 

, Het symposium vindt plaats op vrijdag 24 februari as. van 19.00 tot 
I 22.00 uur in de Morgensterkerk aan de Seinstraat in Hilversum. 
I Iedereen met belangstelling voor Anna's Hoeve, of het grotere Plan 

--~_~=-~ Anna's Hoeve, is van harte welkom. Het wordt een boeiende en 
-- r I afwisselende avond. De toegang is gratis, evenaJs de koffje en de 

lLF~==:::::=~~~~ thee. 
---

Het programma: 

19.00 - 19.30 uur 
19.30 - 19.35 uur 

19.35 - 20.00 uur 

20.00 - 20.30 uur 

20.30 - 21.00 uur 

21 .00 - 21 .30 uur 

21.30 - 22.00 uur 
22.00 uur 

Inloop en informatiemarkt, met koffie en thee 
Introductie door Meijndert Ruitenberg, voorzitter 
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve 
Symposiumopening door Maurice Koopman, 
wethouder van ruimtelijke ordening, sport, 
media en economische zaken 
Presentatie I : 
Historie van de planvorming rondom Anna's 
Hoeve 
Presentatie 2: 
De nieuwe woonwijk bij Anna's Hoeve 
Presentatie 3: 

Wethouder M_ Koopman 

De Speelweide en de rest van Anna's Hoeve na de sanering 
Presentatie 4: 
De nieuwe waterzuiveringsinstaJlatie en omgeving 
Forumdiscussie 
Sluiting en dankwoord door Meijndert Ruitenberg 

De avond is uitsluitend informatief van karakter. Na elke presentatie 
wordt gelegenheid geboden tot het stellen van vragen. In de 
forumdiscussie kan worden gesproken met vertegenwoordigers van 
de verschillende organisaties. De gesprekken worden geleid door de 
heer Ruud Bochardt van de Hilversumse lokaJe omroep. 

Het bestuur hoopt van harte u te mogen begroeten op 24 februari! 
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BESTUUR LEGT ZICH NEER BIJ HOOG KANTOOR 
VOOR NIEUWE WATERZUIVERING 

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve heeft 
besloten geen verdere bezwaren in te dienen in het kader van 
Bestemmingsplan Nieuw Anna's Hoeve en/of de artikel 19-
procedure voor de nieuwbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(RWZI). 

Op 17 januari heeft wethouder Koopman in de vergadering van de 
Raadscommissie Stad beweerd dat er weliswaar bezwaren zijn 
geweest, doch "dat men nu akkoord is met het ontwerp dat er ligt". 

Wat onze vereniging betreft is dat absoluut niet waar. Hoewel de meningen niet unaniem zijn, is de 
meerderheid van het bestuur nog steeds tegen een 30 meter hoog kantoor pal naast het Laarder 
Wasmerengebied. Mede dank zij onze bezwaren zijn er ten opzichte van de oorspronkelijke 
plannen 5 meter afgegaan van de maximale hoogte van het gronddepot, en 1,3 meter van de 
hoogte van het RWZI-kantoor. Het bestuur acht de kans minimaal dat het indienen van verdere 
bezwaren iets anders zal opleveren dan nog meer vertraging in de planuitvoering. Ook speelt mee 
dat het alternatief, een grote luchtafvoer (ventilatiekoker) van ongeveer dezelfde hoogte, evenmin 
een fraai gezicht zal zijn. Kortom, het bestuur legt zich bij het bouwplan neer, 
maar houdt bezwaren en is er absoluut niet blij mee. 

Ondanks onze teleurstelling over de extreme hoogte van het RWZI-kantoor 
en de onwelwillendheid van de gemeente om mee te betalen aan uitgaven 
voor natuur en recreatie, kan onze vereniging op hoofdlijnen met het bestem- " 
mingsplan instemmen. In woorden wordt veel aandacht besteed aan een zorg
vuldige inpassing van de RWZI en de nieuwbouwwijk in de omgeving. Nu moe
ten we maar hopen dat dit uiteindelijk aanvaardbare resultaten zal opleveren. 

HET BESTEMMINGSPLAN 

Bestemmingsplan Nieuw Anna's Hoeve geeft op hoofdlijnen de toekomstige inrichting 
aan van het plangebied Anna's Hoeve. Dit is het gebied dat ten noorden van natuurgebied Anna's Hoeve ligt, 
aan de overkant van de Uebergerweg. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan komen de bouw van een 
nieuwe rioolwaterzuivering (op de voormalige voetbalvelden van Donar en Gooise Boys), de aanleg van een 
gronddepot (in datzelfde gebied en op het aangrenzende terrein waar vroeger een wielerbaan lag), en de 
bouw van een nieuwe woonwijk (op de plek van de te slopen oude waterzuivering en de Accumulatievijver) 
Weer een stapje dichterbij. 

Sinds het verschijnen van de vorige Koerier is deze problematiek meermalen aan de orde geweest. 
Eerst was er op 14 december over het bestemmingsplan een hoorzitting en een bespreking in de 
raadscommissie Stad. Op II januari moest de gemeenteraad beslissen over vaststelling van het 
bestemmingsplan. Twee dagen daarna werd een procedure opgestart volgens artikel 19 lid 2 op de Wet 
Ruimtelijke Ordening, voor het afgeven van een bouwvergunning voor de nieuwe 
RWZI. Hieronder gaan we op dit alles nader in. 

14 DECEMBER: HOORZITTING EN COMMISSIEBESPREKING 

De vergadering van de raadscommissie Stad op 14 december begon met een (wettelijk verplichte) 
hoorzitting, waarin indieners van bezwaren ("zienswijzen") op het ontwerp-bestemmingsplan de kans 
kregen hun bezwaren mondeling toe te lichten. Nu wil het geval dat de datum van de hoorzitting pas werd 
bekendgemaakt op 8 december, nadat B&W op 6 december met het aangepaste bestemmingsplan hadden 
ingestemd. (N.B.: de gemeente heeft via de website en in de Raadhuis-aan-huispagina beweerd dat B&W 
dit al op 29 november hadden gedaan, maar dat is onjuist. Het agendapunt is op het laatste moment van de 
B&W-agenda van 29 november afgehaald!) 

= 
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Kennelijk is niet wettelijk geregeld dat zo'n hoorzitting tijdig aange
kondigd moet worden. Het bestuur van onze vereniging had voor 
14 december een bestuursvergadering gepland, die niet meer 
verzet kon worden. Gelukkig bleek Jos Oude Elferink van de 

Milieufede~N~'HOll anc 
l~ 

Milieufederatie Noord-Holland, met wie onze vereniging indertijd gezamenlijk een zienswijze had ingediend, 
in staat om mede namens onze vereniging de hoorzitting te bezoeken. Ook de Vereniging van Vrienden van 
het Gooi lichtte de door hen ingediende zienswijze toe. Of deze toelichtingen enig effect hebben gehad op 
de discussies en de advisering door de commissieleden die direct daarna plaatsvonden, valt te betwijfelen. 
Eigenlijk zou zo'n hoorzitting moeten plaatsvinden voordat zo'n onderwerp door de fracties van de 
politieke partijen wordt vóórbesproken. 

Onze vereniging had in haar zienswijze drie bezwaren geopperd: 
-tegen een maximale hoogte van 35 m voor het gronddepot; verzocht werd dit tot 30 m te beperken; 
-tegen een maximale hoogte van 30 m voor het RWZI-kantoor, omdat er geen duidelijkheid was 
gegeven over de zichtbaarheid vanuit de omringende natuur, inclusief Anna's Hoeve; 
-tegen een maximale bouwhoogte van 25 m voor de nieuwbouw, om dezelfde reden. 

Alleen ons eerste bezwaar was door B&W gegrond verklaard: de maximale hoogte van "de vuilberg" wordt 
30 meter. In de Nota van Beantwoording staat overigens dat het gronddepot volgens de laatste inzichten 26 
m hoog zal worden. (AI deze hoogtes zijn boven straatniveau.) 
In de mondelinge toelichting werd gevraagd om duidelijkheid over een eventuele functionele noodzaak voor 
de hoogte van het RWZI-kantoor. Ook werd gevraagd hoe hoog het kantoor zal worden: 30 m conform het 
bestemmingsplan, of 31 ,3 m zoals door het Hoogheemraadschap aangevraagd? Op geen van beide vragen 

gaf de wethouder een duidelijk antwoord. 

Aan de door het Goois Natuurreservaat ingediende bezwaren 
was door B&W slechts zéér gedeeltelijk tegemoetgekomen, 

Vrienden van 
':3!> t Gooi 

en alle bezwaren van de Vrienden van het Gooi waren ongegrond verklaard. 

De Raadscommissie Stad heeft direct na de hoorzitting in meerderheid met het plan ingestemd. 
Collegepartijen Leefbaar Hilversum, CDA en PvdA deden dit zonder voorbehoud, evenals de ChristenUnie/ 
SGP (samen 21 zetels). Oppositiepartijen WD, GroenUnks, D66 en Groep Munnik (samen 16 zetels) 
behielden hun stem voor, of maakten een voorbehoud op onderdelen. Zo toonden D66 en GroenUnks zich 
bezorgd over de hoogte van het RWZI-kantoor, D66 over het beheer van het nieuwe recreatiegebied (op 
het gronddepot), en GroenUnks over de weigering van Hilversum om mee te betalen aan de door het 
Goois Natuurreservaat gewenste maatregelen die samenhangen met de nieuwbouw. 

II JANUARI: RAADSVERGADERING .. . , ":~ 

Zoals verwacht stemde de gemeenteraad op woensdagavond I I januari met ~ 1 i !:. 
het Bestemmingsplan in. De discussies spitsten zich toe op de extreme hoogte I 

van het RWZI-kantoor, dat hoog boven de hoogste bomen zal uitsteken en dat . ! 
naar verwachting opvallend te zien zal zijn vanuit de omringende natuur- _ f 

gebieden. De WD diende samen met GroenUnks en D66 een amendement . tIlllI . 
(wijzigingsvoorstel) in om de hoogte van het RWZI-kantoor te beperken tot 
maximaal 4 meter boven het gronddepot. Dit amendement werd verworpen 
met 19 tegen 16 stemmen. Vervolgens werd het bestemmingsplan aangenomen 
door alle partijen uitgezonderd GroenUnks. WD en D66 verklaarden dat zij 
geacht worden tegen het planonderdeel "hoogte RWZI-kantoor" gestemd te 
hebben, maar zo'n verklaring heeft procedureel geen enkele betekenis. 

Het verworpen amendement was overigens knullig geformuleerd. De WD-spreekster had uit (oude??) 
stukken geconcludeerd dat het kantoor niet 4 meter boven het gronddepot zou uitsteken zoals wethouder 
Koopman had gezegd (en zoals in de recente Nota van Beantwoording staat), maar 6. Het amendement 
behelsde dat het kantoor maximaal 4 m boven het gronddepot zou mogen uitsteken. Als dit was 
aangenomen was het op die manier onuitvoerbaar geweest, omdat de RWZI-bouw niet kan wachten totdat 
de definitieve hoogte van het gronddepot vaststaat. Die mag trouwens 30 m zijn, dus het kantoor zou dan 
34 m hoog mogen worden!! > > 
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13 JANUARI: ARTIKEL 19-2 PROCEDURE 

Twee dagen na de raadsvergadering kwam het bouwplan voor de RWZI opnieuw ter visie, ditmaal voor een 
art. 19 lid 2 procedure, die nodig is omdat er volgens het nog geldende Plan van Uitbreiding 1933 alleen 
villa's en landhuizen in het gebied mogen komen. 

In het eerste bouwplan van eind mei reikte het RWZI-kantoor tot een hoogte van 31,3 m. In het gewijzigde 
plan was dat teruggebracht tot precies 30 m, overeenkomstig het bestemmingsplan. 

In de bouwtekeningen was de wijde, listig verstopte luchtafvoer te vinden die uitkomt bij een ventilerend 
stuk kantoordak. Wonderlijk genoeg is dit technische medegebruik van het kantoor in de openbare 
discussies helemaal niet genoemd. In de diverse ambtelijke nota's was er dan ook geen letter aan gewijd, 
hoewel DWR (nu Waternet) de gemeentelijke diensten er wel degelijk op heeft gewezen. Als er in de 
stukken wel aandacht aan was besteed, waren de hoogtediscussies wellicht minder verhit geweest. 

In het kader van deze art. 19 procedure kon tlm 9 februari bij de gemeente bezwaar worden gemaakt. 
Daarnaast kan t/m 2 maart tegen het vastgestelde Bestemmingsplan een bedenking worden ingediend bij 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Zoals hierboven uiteengezet, maakt onze vereniging van deze 
mogelijkheden geen gebruik. De Milieufederatie Noord-Holland, mede-indiener van de bezwaren, deelt het 
standpunt van ons bestuur in deze. 

LEDENENQUÊTE 2005 
Het bestuur dankt de ruim 60 leden die hebben meegedaan aan de 
ledenenquête die onze leden bij de vorige Koerier aantroffen. De 

inzendingen zijn "in de computer gestopt" en er wordt nu gewerkt aan het 

weergeven van de resultaten. Daarover zult u in de volgende Koerier kunnen 
lezen. 

LEDEN AAN DE SCHRIJFTAFEL 
Eén van onze leden maakte van de Ledenenquête 2005 gebruik om zijn 
ha:tenwensen als volgt op papier te zetten. ItWj danken hem voor zijn bijdrage! 

Maak nou van Anna's Hoeve weer iets moois! 

Maak van het restaurant Anna's Hoeve weer een echte ouderwetse uitspanning zoals het vroeger 
was, een leuke speeltuin met leuke ouderwetse speeltoestellen en roeibootjes in de vijver. 
Renoveer de Berg van Anna's Hoeve (mijn vader heeft nog geholpen de Berg te maken), door zand 
uit de vijver met kleine polderkruiwagentjes op de Berg te storten. 

Creëer ook op Anna's Hoeve of richting 't Bluk een natuurbad ter vervanging van natuurbad 
Crailoo. Waarom moeten wij Hilversummers nou helemaal naar Baarn toe voor een bos- of 
natuurbad? 

Maak een mooie picknickweide bij de eerste vijver, waar de minder draagkrachtigen toch kunnen 
vertoeven met hun kinderen. 

Maak van Anna's Hoeve weer een echt natuurreservaat met kikkers en wilde planten, en van 't 

Bluk richting Witte Bergen een gezellige grote witte zandbak - fijn spelen in het zand en op de hei, 
echt ouderwets. 

J.H. van de Klashorst 
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET ..... 
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website. 
Berichten over Bestemmingsplan Nieuw Anna's Hoeve en de nieuwbouw voor de 
rioolwaterzuivering zijn omgewerkt tot het artikel op de pagina's 4 tlm 6 in dit blad. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

Convenant Plan Anna's Hoeve ondertekend 
(maandag 5 december 2005) 

Op maandagmiddag 5 december ondertekenden vijf bestuurders, namens de organisaties die 
samen Plan Anna's Hoeve ontwikkelen en laten uitvoeren, het convenant voor dit project. 

Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in groepsverblijf 't Laer van het Goois 
Natuurreservaat, gelegen ten oosten van het Laarder Wasmerengebied. Dit groepsverblijf, 
gelegen in de gemeente Laren, was vroeger de kampwinkel van het zomerhuisjesterrein De 
Heidebloem dat is verdwenen bij de aanleg van de A27. 

Voor de provincie Noord-Holland tekende gedeputeerde Albert Moens, voor het 
Hoogheemraadschap het dagelijks-bestuurslid Peter Korzelius, voor de gemeente Hilversum 
wethouder Maurice Koopman, voor de gemeente Laren wethouder Maria Klingenberg-Klinkhamer, 
en voor het Goois Natuurreservaat vice-voorzitter Willy Metz (tevens wethouder van Huizen). 

Sint Nicolaas kwam er niet aan te pas, behalve dan dat de vijf te onder
tekenen exemplaren van het convenant samen waren ingepakt als een 
Sinterklaascadeautje zonder gedicht, en dat alle ca. 50 genodigden na 
afloop een chocoladeletter A meekregen. De ondertekening werd overigens 
wel voorafgegaan door korte speechjes van de vijf bestuurders waarin de 
gecompliceerdheid van het project, en de moeite die het kost om de vijf 
partijen (met hun verschillende belangen en doeleinden) bij elkaar te houden, 
goed uit de verf kwam. Met name provinciebestuurder Albert Moens deed 
dit op humoristische wijze. Van diverse andere sprekers kreeg hij lof toege
zwaaid voor de wijze waarop hij en de Provincie Noord-Holland het lange tijd vastzittende project 
op de rails hadden gezet. 

Het convenant is een juridisch goed doortimmerd document van zo'n 20 pagina's, waarin de taken 
en verantwoordelijkheden van de vijf projectpartners zijn beschreven. » 
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Moens beschreef het project als iets met vijf 
partners en zes doeleinden. De zes doel
einden werden niet allemaal genoemd, maar 
hiermee doelde hij waarschijnlijk op: 
-bodemsanering 
-waterbodemsanering 
-nieuwbouw van een waterzuivering met een 
nieuwe waterhuishouding 

-een nieuwbouwplan voor woningbouw 
-renovatie van een sportcomplex 
-herstel en versterking van natuur- en 
recreatiewaarden in het gebied. 

Zittend van links naar rechts de heren 
Koopman en Korzelius, mevr. Metz, 
de heer Moens en mevr. Klingenberg. 
Staande de ambtelijk projectleider voor 
Plan Anna's Hoeve bij de provincie, 

Het was een jaar geleden al de bedoeling dit 
convenant te ondertekenen bij de officiële start 
van de werkzaamheden van Plan Anna's 
Hoeve op 15 december 2004, maar dat ging 
toen niet door omdat er nog wat juridische 
haken en ogen waren die eerst nog goed 
uitgezocht moesten worden. Dat heeft 
kennelijk wat meer tijd gekost dan toen 

de heer Ruud van Gorkom. werd voorzien. 

De genodigden bij dit evenement, dat begon met een soep- en broodjeslunch, zijn allen nauw 
betrokken (of, zoals in het geval van oud-wethouder Niek Kreugel, betrokken geweest) bij Plan 
Anna's Hoeve. Ook onze Vereniging mocht bij de plechtigheid vertegenwoordigd zijn . 

Dassen in Anna's Hoeve? 
(vrijdag 9 december 2005) 

De das, het grootste landroofdier van Nederland, is in het Gooi bezig aan een spectaculaire 
opmars. Waren er in 1982 nog slechts 4 dassen in onze regio over, alle in het landgoed ...... (*), 
dit aantal is intussen opgelopen tot bijna 100, verspreid over een flink aantal "burchten". 

Dit werd bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse decemberfeestje voor vrijwilligers van het Goois 
Natuurreservaat, dat op vrijdagmiddag 9 december plaatsvond in de Infoschuur bij de Natuurbrug. 
Spectaculair was een recent filmpje, opgenomen door een bewakingscamera van ........ (*), 
waarop een in het donker rondscharrelende das was te zien. Dit filmpje toont aan dat de das er 
niet tegenop ziet de spoorlijn Hilversum-Baarn over te steken. AI langer was bekend dat de 
dassen vanuit .... .... (*) al waren opgerukt tot ........ (*) 

.......... (*) ligt tegen het oostelijke deel van Anna's Hoeve aan. Alleen de onverharde Albert 
Schweitzerweg scheidt beide gebieden. Als dassen 's nachts rondstruinen in het bos van ......... . 
(*), is het niet onwaarschijnlijk dat ze ook Anna's Hoeve al aandoen om te foerageren. 

(*) Op verzoek van dassenliefhebbers zijn alle plaatsaanduidingen behalve Anna's Hoeve uit dit 
bericht verwijderd. Dit uit vrees voor vernielingen door kwaadwillenden. 

De das in Nederland 

Toen ons land na de tweede wereldoorlog grootschalig werd "aangeharkt", 
verloor de das een groot deel van zijn leefgebied. Vele kilometers heggen 
en houtwallen werden gerooid. Door ruilverkaveling werden gronden ge
draineerd, eentonig ingedeeld en werden veel dassenburchten vernietigd. 
Tevens kwamen er steeds meer auto's en verkeerswegen . Dit alles had 
tot gevolg dat de das steeds verder van zijn burcht diende te gaan foerageren en het aantal 
verkeersslachtoffers enorm toenam. De gevolgen waren desastreus en de totale populatie nam 
zeer sterk af. 

» 

-
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In 1981 werd het totale aantal dassen in Nederland geschat op 1200. Dat .• .".t'f,2~~ 
aantal is. intussen ong~veer verdri~~oudigd, mede dank zij de activiteiten ~-~~~;~~~.:.~<~~~:< 
van de (In 1981 opgenchte) vereniging Das en Boom. Door heel Neder- 1.1;- '~) ./~;:~~~);;,.. 
land zijn onder verkeerswegen dassentunnels ingegraven en bescher-~L~tj. 
mende rasters I~n~s wegen aangelegd. Ook in het Gooi zijn er nu veel :::;d:~~' .. ~~. 
van zulke voorzieningen. . ·.:d.i:i.."";:·'··S· 

De das is onze grootste marterachtige. Hij is met zijn lengte van bijna één meter en een gewicht 
van ongeveer 15 kilogram het grootste landroofdier dat in Nederland voorkomt. De das kan circa 
15 jaar oud worden. Hij lijkt op een grijs-zwart beertje en de wit-zwarte tekening van zijn kop geeft 
hem een sprookjesachtig aanzien. Dassen leven in familieverband in burchten. Bovengronds zijn 
deze te herkennen aan de vele holen en voor iedere ingang bevindt zich een berg uitgegraven 
aarde. Ondergronds is er een uitgestrekt gangenstelsel met kamers en ventilatiekokers. De 
kamers worden gestoffeerd met droog gras, varens en mos. Hij houdt zijn burcht piekfijn schoon. 

De burchten liggen vaak in hellingbossen, stuif- en rivierduinen óf steilranden. Soms worden ze 
ook aangetroffen in heggen of houtwallen. Elke familie bezit een eigen territorium. De das vestigt 
zich bij voorkeur op de scheiding van hoog naar laag. De burcht wordt zo gebouwd dat het 
grondwater het leefmilieu binnen de burcht niet verstoort. 

De das voedt zich vooral met regenwormen. Ook insecten, slakken, kleine zoogdieren, tarwe, 
maïs en fruit worden gegeten. Hij is een echte alleseter. Dassen lopen tijdens hun nachtelijke 
voedseltochten over vaste paden, ook wel dassenwissels genoemd. Tijdens het "grazen" kan hij 
de grond behoorlijk omwoelen. 

(Met dank aan Bert van Opzeeland voor informatie overgenomen van zijn website over de das in de Loonse 
en Drunense duinen) 

beugelzaag puntzaag 

Hilversumse politici zagen bomen in Anna's Hoeve 
(zondag 18 december 2005) 

Begin november heeft de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve de 7 politieke partijen die bij 
de verkiezingen van 2002 in de Hilversumse gemeenteraad werden gekozen, uitgenodigd voor 
een dagje houtzagen op de heideveldjes van Anna's 
Hoeve. (Deze liggen in de gemeente Laren, maar 
dat hadden we er niet bij verteld.) 

Heideplaggen stond ook op het programma. Daar 
zijn we niet aan toegekomen. PvdA'er Krijn Griffioen 
vond dat zo jammer dat hij vlak voor het eind van 
de actie in zijn eentje nog snel een paar vierkante 
meter vergraste heide is gaan plaggen. 

Hieronder een verslag (met foto's) van deze zeer 
geslaagde heide-actie van zaterdag 17 december, 
overgenomen van de website van PvdA Hilversum: 
http://www.pvdahilversum.nl/ 

Handleiding boomzagen. 
1. Valkeep zagen 
2,3. Zijkanten inzagen 
4. "Ruggengraat" inzagen 
5. Hard wegrennen .. .. .. . 

In totaal hebben 13 personen, verbonden aan 6 politieke partijen, meegeholpen, plus drie 
vrijwilligers van de Vereniging zelf, en GNR-boswachter Gerrit Kremer. Tijdens de koffie- en 
lunchpauze werden gekscherend al de eerste stappen gezet op weg naar een nieuwe politieke 
coalitie na de raadsverkiezingen van 7 maart a.s. 

» 
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Op uitnodiging van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve en de Stichting Gooisch 
Natuurreservaat (GNR) zijn verschillende Hilversumse politici een zaterdagochtend en voormiddag 
in de weer geweest op de heide van Anna's Hoeve. Nu eens niet om te praten over 
bodemsaneringen en toekomstige bouwplannen in dat gebied ..... nou ja, tussen neus en lippen 
kwamen die onderwerpen misschien ook wel ter sprake! Nee, in het kader van weer eens duidelijk 
voor ogen krijgen waar we het in de politiek nu altijd over hebben als we het hebben over de 
uitbundige Hilversumse natuur, was dit gewoon een oog in oog staan met de natuur. 

Genieten van het zonnetje en de natuur. 
Erik Boog (D66), Hans Haselager (PvdA) 
en Riens Meijer (VVD) 

Om half tien 's morgens, op een dag dat zo'n beetje al het rotweer 
van de wereld was voorspeld, kwamen toch rond de elf politici 
opdraven om zich te storten op een dagje houthakken. Grote 
afwezige op deze dag was een afvaardiging van Hilversums 
grootste fractie, Leefbaar Hilversum. Ze hadden zelfs niet eens 
gereageerd op de uitnodiging! 

De heren Gerrit Kremer (GNR), Gerard Peet en Meijndert Ruiten
berg (VBAH) hadden een stuk heide uitgekozen dat onderdeel 
uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur rond Hilversum. Op 
de hei groeien ongewenste berken en andersoortig hout. Door 
deze om te zagen en naar de bosrand te slepen wordt voorkomen 
dat ze in het komende jaar opnieuw zaden verspreiden over de 
heide en dus nieuwe aanwas van bomen ten gevolgen hebben. Het 
spreekt voor zich dat de mensen van GNR zelf beter uitgerust zijn 
om dit soort zaken af te handelen (waar Gerrit ons met de 
motorzaag op afdoende manier van overtuigde), maar in het kader 
van een gezellig samenzijn , werken en praten was dit een goede 
oefening. 

De organisatoren hadden alles goed op orde 
en met vereende krachten was het stuk heide 
rond 2 uur 's middags al van al het ongewenste 
hout ontdaan. Ondanks de weersvoorspellingen 
was de lucht grotendeels prachtig blauwen de 
paar korrels hagel en vlokken sneeuw die wel 
vielen konden de pret niet drukken. Zoals de 
foto's laten zien, kwamen coalitie- en oppositie
partijen regelmatig gezellig bij elkaar. Hopelijk 
kunnen we deze sfeer tot ruim na de komende 
gemeenteraadsverkiezingen vasthouden! Mijn 
dank gaat uit naar de heren Kremer, Peet en 
Ruitenberg voor de goed verzorgde dag en 
hopelijk hebben ze volgend jaar weer een 
dergelijk zinvolle dag voor ons voor ogen. 

Tijd voor overleg. 
Hans Haselager (PvdA), Aldrik 
Dijkstra (CU) en Erik Boog (D66) 

De lunch was goed verzorgd. 

Na hard werk is het tijd voor een hartverwarmertje. 
Herkenbaar in beeld V.l.n.r.: Riens Meijer (VVD), 
Aldrik Dijkstra (CU), Krijn Griffioen (PvdA), Gerard 
Peet (Ver. tot Beh. v.Anna's Hoeve), Erik Boog (D66) 
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Bosploeg Anna's Hoeve sluit recordjaar af 
(woensdag 28 december 2005) 

De bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van 
Anna's Hoeve hebben in 2005 hun record verbeterd. In de 
loop van 2005 werd het groepje uitgebreid met drie enthou
siaste nieuwe vrijwilligsters, die het boswerk een enorme 
impuls gaven. Sinds mei 2005 wordt in principe op iedere 
woensdagmiddag twee uur gewerkt, en vaak wat meer. 
Het aantal gewerkte uren is dit jaar daardoor toegenomen 
tot 363. Op 41 dagen werd met gemiddeld 4 personen 
gemiddeld 2,21 uur gewerkt. 

Sinds de start van de ploeg in december 1994 was tot nu 
toe het eerste volle jaar (1995) het meest succesvol, met 
284 gewerkte uren. Maar in 2004 was er met 106 uren op 
slechts 18 werkdagen een beetje de klad in gekomen. 

Marcel van Coesant 
aan het werk met beugelzaag 

De bosploeg houdt zich voornamelijk bezig met het uitroeien van de Amerikaanse vogelkers, een 
ongewenste exoot die in de Gooise natuur tomeloos voortwoekert als je hem z'n gang laat gaan. 
Tevens wordt op de werkplek het zwerfvuil opgeruimd. In 2005 werd het mogelijk de vogelkers 
ook te lijf te gaan op een aantal plekken in en direct grenzend aan Anna's Hoeve waar de 
bos ploeg zelden of nooit eerder was geweest, zoals op de Berg van Anna's Hoeve, op het talud 
langs de Anthony Fokkerweg en in het stuk Anna's Hoeve achter de A27. 

In 2005 vond op initiatief van onze vereniging ook een schoonmaakactie met twee klassen van de 
Nassauschool plaats, en wel op vrijdag 13 mei. Op zaterdag 17 december vond er op de hei 
achterin Anna's Hoeve een bomenzaagactie plaats met een aantal mensen uit de Hilversumse 
gemeentepolitiek. Voor de eigen bosploeg plus deze twee acties werd aan de verzekering een 
totaal van 541 uren opgegeven. Ook dat totaal is in voorgaande jaren nooit eerder gehaald. 

takken schaar, 
een door de bosploeg 
veel gebruikt hulpmiddel 

Berg van Anna's Hoeve is WEL "geslonken" ! 
(maandag 16 januari 2006) 

Topografische kaart, "herziening 1971" 
met hoogte-aanduiding 23, 7 voor de 
top van de Berg van Anna's Hoeve. 

Een recente meting van landmeters 
komt op 23,41 m (boven NAP), dat 
is 19,0 tot 19,4 m boven de directe 
omgeving. 

Op ons bericht "Berg van Anna's Hoeve is NIET ge
slonken" van 22 september 2005, ook afgedrukt in 
de Koerier van begin november, kwam een leuke 
reactie van een medewerker van de afdeling Milieu van 
van de dienst Stad van de gemeente Hilversum. De 
Berg en de omgeving daarvan zijn recent opnieuw opge
meten door de landmeters. De hoogte van de top van de 
Berg is nu vastgesteld op 23,41 m boven NAP. Dat is 
3 decimeter minder dan de 23,7 m die op de topogra
fische kaart "herziening 1971" staat. Het is precies 19 m 
boven de wegberm aan de voet van de Berg en ca. 19,4 
m boven het erf van het woonhuis van Anna's Hoeve 

Nog interessanter was zijn mededeling dat de Berg door 
Dudok is ontworpen voor een hoogte van 25 mboven 
NAP. Inmiddels heeft een van onze leden een oude 
Cito-plattegrond van omstreeks 1935 gevonden, waarop 
bij de Berg een hoogte van 27,0 m staat. Dat lijkt be
trouwbaar, want de op deze kaart aangegeven hoogte 
voor de Tafelberg (36,4 m) klopt met jongere kaarten. 

» 
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Samenvattend lijkt het er op dat de Berg sinds de aanleg met 3,6 m is geslonken, in ronde 
getallen van 23 tot 19 meter boven de omgeving. Daarmee zit de uitspraak van Meijndert 
Ruitenberg in onze videofilm "Twintig jaar alert en actief', dat de Berg van Anna's Hoeve is 
geslonken van ruim 24 meter tot ongeveer 20 meter hoogte, niet ver bezijden de waarheid! 

De waargenomen inklinking komt volgens de gemeentemedewerker vooral doordat voor de 
aanleg van de Berg, naast zand uit de vijvers, ook veel huisvuil is gebruikt. Het ligt voor de hand 
dat deze inklinking vooral in de eerste jaren na 1934 heeft plaatsgevonden. 

D 
(~, 

Ons Internet-adres is bereikbaar via: go.to/annashoeve 

en ook via: www.annas-hoeve.tk 
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Afgezien van zo'n 80 mm regen in anderhalf etmaal op en rondom 25 november, zijn de afgelopen 
drie maanden aan de droge kant geweest. Begin december was het peil in de vijvers echter zodanig 
hoog dat nu, ruim twee maanden later, de waterstand nog steeds heel aanvaardbaar is. Natuurlijk 
helpt het dat de grote Speelweidevijver, afgezien van wat lekkage uit de omleidingspijp, nog steeds 
is afgekoppeld van het regenwaterriool. Er is nu veel minder regenval nodig dan vroeger om de 
vijvers weer op peil te krijgen. 
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ZONDAG 19 MAART 2006: 

IVN-WANDELEXCURSIE ANNA'S HOEVE 

Anna's Hoeve en omgeving gaan flink op de schop de komende jaren. Op sommige plaatsen is men 
aJ begonnen. Zo worden nu de Speelweidevijver en delen van het Laarder Wasrneer gesaneerd. 
Over niet al te lange tijd zal men starten met het vervangen van de waterzuiveringsinstaJlatie en 
met de bouw van de nieuwe woonwijk. Tijdens de wandeling van 19 maart zullen we uitgebreid 
aandacht besteden aan deze ontwikkelingen. We bekijken onder meer de Speelweidevijver, die er 
inmiddels compleet anders uitziet. Naast de actuele ontwikkelingen besteden we ook aandacht aan 
de unieke architectuur van Anna's Hoeve, ontworpen door Dudok. Kenmerkend voor zijn ont
werp zijn de speelse vijvers, de heuvels en de karakteristieke houten bruggetjes. En natuurlijk be
kijken we de planten- en dierenwereld, die dan net aan het ontwaken is. Na afloop biedt de Ver
eniging tot Behoud van Anna's Hoeve de wandelaars een kopje koffie of thee met wat lekkers aan. 

Excursie: zondag 19 maart 2006 13.30, Parkeerplaats bij het voormaJige restaurant. 
Deelname is gratis, en er is géén reservering vooraf nodig. 

BRUGGEN IN ANNA'S HOEVE HERSTELD 
In december is er begonnen aan een opknapbeurt van de drie bruggen in Anna's Hoeve. Ze zijn 
met een hogedrukspuit helemaaJ schoongespoten. Daarbij kwamen slijtageplekken aan het licht die 
niet eerder geconstateerd waren, waardoor opnieuw bekeken moet worden welke aanvullende 
maatregelen op korte termijn nodig zijn. Een paar nieuwe zwakke plekken in de brugvloeren zijn al 
vast provisorisch hersteld door er planken op te timmeren. Verder is er rondom de bruggen 
gesnoeid zodat het hout van de bruggen zoveel mogelijk zon, licht en wind vangt. Afgezien van de 
versleten vloeren met hun lappendeken van noodplan ken, zien de bruggen er nu aJ een stuk beter 
uit dan tot voor kort. 

SANERINGSNIEUWS 
In de tweede helft van januari is op de Speelweide de z.g. restsanering uitgevoerd. Bij de grote 
sanering in het voorjaar van 2005 was er vooraJ langs de randen nog wat vervuiling blijven zitten. 

Moeizame onderhandelingen tussen Waternet en de 
aannemer van de waterbodemsaneringen zorgen nog steeds 
voor vertraging. Hopelijk gaat er in februari weer gewerkt 
worden in het Laarder Wasrnerengebied, waar een zand-/ 
slibscheidingsinstaJlatie moet komen. Binnen afzienbare tijd zaJ 

dan ook de Speelweidevijver worden uitgediept tot in het grondwater. 
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ProR a. i 1 

NIEUW HEK LANGS DE SPOORBAAN 

In opdracht van ProRail heeft het bedrijf AeON (Afrasteringscombi
natie Oost Nederland) uit lemelerveld, gemeente Dalfsen (0.) van 
14 november tot begin december een nieuw hek aangelegd tussen 
natuurgebied Anna's Hoeve en de spoorlijn naar Baarn. Het stevige 
metalen hek is ongeveer anderhalve meter hoog, en er kan vrijwel 
niet overheen worden geklommen. Het is dan ook de bedoeling dat 
het hek alle onbevoegden uit de buurt van de spoorbaan houdt. Er 
zitten enkele dassen poortjes in, waardoor dassen vanaf het 
spoorlijngebied Anna's Hoeve kunnen binnenkomen. Ze kunnen niet 
de andere kant op. Achter wandelroutepaaltje ? is een wildsprong 
aangelegd. Ook daarover kunnen dieren (met een sprongetje) Anna's 

KilQii,.~~".i Hoeve binnenkomen; terugspringen is een stuk moeilijker. 

Dassenpoortje De bestaande lage prikkeldraadversperringen aan betonnen of 
houten paaltjes waren op veel plaatsen beschadigd, waardoor de 

spoorbaan betrekkelijk eenvoudig toegankelijk was. Veel 
hondenbezitters was deze situatie een doorn in het oog, 
uit vrees dat het geliefde huisdier vanuit Anna's Hoeve 
onder een trein zou komen. Overigens kunnen kleine, 
lage honden op veel plaatsen nog onder het nieuwe hek 
doorkruipen. 

Met de aanleg van het hekwerk is er een einde gekomen 
aan de wandel- en fietsroute vanaf de Nieuwe Poel, via het 
dienstpaadje van de Spoorwegen vlak langs de spoorlijn, naar 
de overweg in de Albert Schweitzerweg, en omgekeerd. 
Diverse eerdere pogingen om de bestaande doorgang door 
het oude hek bij de Nieuwe Poel met behulp van boom
stammen af te sluiten mislukten doordat er even verderop 
een nieuwe doorgang werd gemaakt. 

STOBBENRIL RONDOM NIEUWE POEL 

.:. ;'i, :r I ; 
. I 1 _ I 
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Wi/dsprong 

Op maandag 30 januari is in opdracht van het Goois Natuurreservaat begonnen met de aanleg van 
een ril van boomstobben rondom de Nieuwe Poel, achterin Anna's Hoeve bij de A2? en de 
spoorbaan. Onze vereniging had om zo'n ril gevraagd. De ril heeft ten doel om het gebruik 
(misbruik) van deze reptielen- en amfibieënpoel als hondenzwembad te bemoeilijken. 



-15-

WACHTEN OP BAARNSE VISIE OVER ZANDHEUVELWEG 

In de vorige Koerier schreven wij over de verwachte Baarnse Gebiedsvisie 
Drakenburgergracht, voor het gebied tussen Anna's Hoeve en de bebouwde 
kom van Baarn. Die visie had afgelopen najaar al het licht moeten zien, maar 
zal nog ongeveer een half jaar op zich laten wachten. 

gemeente Aanvankelijk leek het uitstel te worden veroorzaakt doordat de gemeente 
Eemnes er weinig voor voelt om de Oud Eemnesserweg (die grotendeels 

B aam over Eemnesser gebied loopt) de verkeersfunctie van de Zandheuvelweg te 
laten overnemen. In januari deelde het Baarnse college van B&Waan de 
gemeenteraad mede dat (met name) de economische en politieke 

haalbaarheid van de gebiedsvisie eerst nog verder uitgewerkt dienen te worden. Hiertoe is de 
betrokken wethouder gemandateerd om met partners en mogelijke subsidieverstrekkers nader 
overleg te plegen en te bezien hoe e.e.a. kan worden gefinancierd. Deze periode zal ook gebruikt 
worden voor het opzetten van een communicatietraject en een communicatieplan. Geschat wordt 
dat deze nadere uitwerking een half jaar in beslag gaat nemen. 

LEDENVERGADERING: DONDERDAG 20 APRIL 

fA<?JIrlQt 
Om alvast te noteren in uw agenda: op donderdagavond 20 april a.s. om 19.30 uur zal onze jaarver
gadering worden gehouden, in de bovenzaal van de voormalige Ontmoetingskerk. De agenda en de 
jaarstukken over 2005 worden gepubliceerd in de volgende Koerier die begin april zal verschijnen. 

VERENIGING KRIJGT NIEUWE STATUTEN 

De ruim 21 jaar oude statuten van onze vereniging zijn aan revisie toe. Het is gewenst de 
doelstelling ruimer te formuleren, zodat onze vereniging bij bezwarenprocedures minder risico 
loopt om niet als belanghebbende te worden erkend. Verder zijn er enkele aanpassingen nodig aan 
het huidige Burgerlijk Wetboek. 
Er wordt naar gestreefd om de nieuwe statuten reeds vast te stellen in de Algemene 
Ledenvergadering op 20 april as. Meer hierover in de volgende Koerier. 

GAAT U VERHUIZEN? 

Vergeet dan vooral niet uw nieuwe adres aan ons door te geven. 
Onze gegevens vindt u op de bon achterin dit blad (omslagpagina). 
U kunt die bon gebruiken, of ons bellen, schrijven of mailen. Als uw 

=:~~=~=;=J Koerier bij u wordt bezorgd door een vrijwilliger, kan het blad na 
uw verhuizing niet via de post worden doorgestuurd naar uw nieuwe 
adres. Zonder uw adreswijziging kunnen wij u niet meer vinden! 
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HSV-EXCURSIE IN ANNA'S HOEVE (13 JANUARI) 

Op vrijdag 13 januari gingen Freek Stegehuis en Meijndert Ruitenberg samen 
met groep 6 van de Hilversumse Schoolvereniging op excursie door Anna's 
Hoeve. De groep van leerkracht Felix Kempe werd bijgestaan door een 
vijftal moeders. Van de boswachter kregen we toestemming om kriskras 
door het gebied te lopen. 

Op de maandag daarvoor had meneer Freek al een lezing gehouden in groep 
6 en van alles verteld over mossen, kevers, vossenpoep, en wat je zoal in de 
natuur kunt zien en vinden. De wandeling door Anna's Hoeve op vrijdag was hierop een leuk 

vervolg. 

Er werden boeiende ontdekkingen gedaan. Samen hebben we muizenholletjes gevonden, mossen 
en zwammen gezien, zelfs een vossenhol en sporen van reeën ontdekt, en nog veel meer. Het was 
een gezellige groep. Meneer Freek, bedankt voor je geweldige rondleiding. 

MOSSEN EN KORSTMOSSEN 
De heer Freek Stegehuis, verenigingslid en kenner van mossen en korstmossen, heeft in 2004 op 
eigen initiatief een inventarisatie gemaakt van de (korst)mossengroei op de open veldjes in het 
oosten van Anna's Hoeve. We mogen delen van zijn onderzoeksresultaten in het februari- en 
aprilnummer van de Koerier publiceren. Dat doen we graag, want zijn onderzoek onderstreept de 
grote verscheidenheid aan kleine organismen in natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve. 

De cursieve tekst is overgenomen uit Freeks inventarisatie. De opsommingen van namen van 
(korst)mossen zijn afkomstig uit door hem gemaakte tabellen, en speciaal toegevoegd zodat u zich 
kunt verlustigen aan de schilderachtige namen. 

HET HEITJE 

Het Heitje ligt in het westen en noorden aan bospercelen die gescheiden 
worden door paden. Tussen de paden in het veld is een houtzoom. In het 
zuiden en oosten wordt het afgebakend door greppels met bossages. 
Zodoende ligt het Heitje ingesloten door een boszoom. 

Het bevat veel hoge struikheide en incidenteel dopheide. Dit verklaart 

Bekermos 
(C/adonia), 

een korstmos 

ook de groei van enkele struiken pijpenstrootje. Er zijn open plekken die soms grassen bevatten. 
Maar ook zijn ze bezet met allerlei Cladonia 5 [een soort korstmossen - red.]. Gevorkt 
heidestaartje komt er niet voor. 

Bladmossen groeien het meest tussen en op de voet van heidestruiken en zijn daar vrij hoog. 
De westkant bevat voornamelijk bronsmos, dat zeer hoog wordt. Hierdoor ontsta;m 
humushorsten die doen denken aan beginvorming van veen. Op sommige plaatsen heeft de zwarte 
mier zich er gevestigd, waardoor de humus met zand wordt opgevuld. Vanuit het midden naar het 
oosten vermindert het bronsmos en wordt vervangen door heideklauwtjesmos en soms 
gaffeltandmos. 

Het terrein zou zeker bebost raken, maar de Vereniging tot Behoud van Anna 5 Hoeve bestrijdt 
regelmatig de houtopslag, ook wel in samenwerking met kinderen van de Nassauschool. Er liggen 
enkele bomen die in stadium van vermolming zijn. Ze zijn rijk bezet met verschillende soorten 
bekermossen en heidelucifers, waardoor er een rode gloed ontstaat. Er zitten insecten in, die er 

» 
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door de vogels uitgehakt worden, en zo wordt het hout versplinterd en verdwijnt langzaam de 
bonte kleurenpracht. 

Diagonaal door het veld loopt een pad dat aan weerskanten verhoogd is. Deze dijkjes zijn van 
opgehoopte heideplaggen die zijn ingezakt en ingeklonken. Dus in het verleden is er ook geplagd 
De dijkjes veroorzaken een afwijkende begroeiing, waardoor het geheel verlevendigt. Opvallend 
groeit er het tere maanmos, een minuscuul klein levermosje. 

Bladmossen: bleek dikkopmos, gewoon dikkopmos, gedraaid knikmos, grijs kronkelsteeltje, ge
woon kronkelsteeltje, purpersteeltje, gewoon goudmos, gewoon pluisjes
mos, gewoon sikkelsterretje, gewoon gaffeltandmos, fijn laddermos, gewoon 
klauwtjesmos, heideklauwtjesmos, glanzend platmos, bronsmos, gewoon 
peermos, zandhaarmos, groot laddermos, gewoon haakmos en muurmos. 
Levermossen: gewoon maanmos en gedrongen kantmos. 
Korstmossen: open rendiermos, fijn bekermos, rood bekermos, smal 
bekermos, kopjesbekermos, rode heidelucifer, bruin bekermos, dove 
heidelucifer, rafelig bekermos, kronkelheidestaartje, poedergeelkorst, 

Rendiermos gewone poederkorst, verstopschildmos, gewoon schildmos en 
(korstmos) heksenvingermos. 

HET FAZANTENVELDJE 

Het Fazantenveldje ligt in het zuiden aan een naaldhout perceel. Dat is ook het geval in het 
noorden, waar het zich onderscheidt door sitkasparren. In het oosten wordt het van het Crossveld 
gescheiden door een greppel. In het westen ligt het aan de Weg over Anna s Hoeve. Die loopt hier 
met een scherpe bocht met vangrail naar een gelijke kromming richting 
Zandheuvelweg. Waarschijnlijk vormen de luid gierende auto s hier door afremmen en optrekken 
veel stikstofneerslag, want de verbraming en ruigtevorming is opvallend De berm langs de weg en 
de wal langs het fietspad, destijds opgeworpen tegen crossers, zijn zeer rijk begroeid met mossen, 
waarbij vooral de wal opvalt door rondbladig sterrenboogmos. 

De mossengroei in het Fazantenveidje is overweldigend. Het verheugde me er etagemos te 
vinden, en op de bomen de rode lijstsoort knotskroesmos. Er staan veel lage heidepollen die 
doorgroeid zijn door diverse mossen en ook gevorkt heidestaartje, dat soms boven 20 cm hoge 
pollen uitgroeit. Dat geldt ook voor bronsmos en gaffeltandmos. De eiken zijn rijk bezet met 
korstmossen, die op Anna s Hoeve alleen hier gevonden worden. Het zijn stikstofminnende 
soorten, maar wel soorten die de laatste jaren waargenomen worden. Dus heeft die kronkelweg 
waarschijnlijk ook zijn voordelen. 

Bladmossen: gewoon pluisdraadmos, groot rimpelmos, gewoon knopjesmos, gewoon 
smaragdsteeltje, bleek dikkopmos, gewoon dikkopmos, gedraaid knikmos, veenknikmos, gewoon 
puntmos, boskronkelsteeltje, grijs kronkelsteeltje, gewoon kronkelsteeltje, purpersteeltje, gewoon 
pluisjesmos, gewoon sikkelsterretje, gewoon gaffeltandmos, fijn laddermos, gewoon kruimos, 
gewoon etagemos, gewoon klauwtjesmos, heideklauwtjesmos, gewoon sterremos, gewone 
haarmuts, slanke haarmuts, rondbladig sterrenboogmos, gerimpeld boogsterrenmos, glanzend 
platmos, bronsmos, gewoon peermos, fraai haarmos, zandhaarmos, ruig haar
mos, groot laddermos, boomsnavelmos, gewoon haakmos en knotskroesmos. 
Levermossen: gewoon kantmos en gedrongen kantmos. 
Korstmossen: open rendiermos, fijn bekermos, rood bekermos, smal bekermos, 
kopjesbekermos, rode heidelucifer, gevorkt heidestaartje, bruin bekermos, dove 
heidelucifer, rafelig bekermos, vals kronkelheidestaartje, ruw heidestaartje, kron
kelheidestaartje, poedergeelkorst, gewoon geweimos, bosschildmos, gewoon 
schorsmos, gebogen schildmos, groene schotelkorst, gewone poederkorst, Haarmos 
glanzend schildmos, verstopschildmos, gewoon schildmos, groot schildmos, kopjes-
vingermos, heksenvingermos, bruine veen korSt , slijmige veenkorst, witstippelschildmos, gestippeld 
schildmos, rijpschildmos, melig takmos, lichte veenkorst, groot dooiermos en klein dooiermos. 
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN: dinsdag 7 maart a.s. 

Vier jaar geleden bedreigde de z.g. Schets-Ruijssenaars de toekomst van Anna's Hoeve. Onze 
vereniging heeft toen zeer concrete stemadviezen gegeven. Want de diverse partijen verschilden 
aanzienlijk van mening over de (on)gewenstheid van deze voor ons onaanvaardbare planschets. 

BJj deze gemeenteraadsverkiezingen liggen de zaken anders. De hoofdlijnen van Plan Anna's Hoeve, 
waarmee onze vereniging kan instemmen, genieten brede steun in de plaatselijke politiek. Een 
stemadvies gaat u van ons dan ook niet krijgen. Natuurlijk zouden wij het fijn vinden als de partijen 
die aan de natuur rondom Hilversum veel waarde hechten, verkiezingswinst zouden boeken. 
Daarom vindt u hieronder een opsomming van wat de diverse partijen in hun programma hebben 
staan over de onderwerpen "Natuur" en "Anna's Hoeve". 

Leefbaar Hilversum (LH), thans 8 zetels U 
LEEFBAAR HILVERS U M 

Hilversum heeft een mooie natuur (...) 
Leefbaär Hilversum wil in de regel geen hogere bouw dan twintig meter en waar hoger mogelijk is 
moet er een samenhang zijn met de omgeving, de ruimte en het groen. 
Hoogbouw moet mogelijk zijn aän de grenzen van Hilversum zoals het Arenapark en het 
mediapark (. . .). 
Het vliegveld en de natuurgebieden rondom Hilversum blijven onderdelen van onze stad en 
mogen bij eventuele veranderingen niet bebouwd worden. 

Christendemocratisch Appèl (CDA), thans 7 zetels 

Hilversum zal zich actief inspannen om de ecologische hoofdstructuur 
te versterken. 

CDA 

Voor een goed woonklimaät moet de kwaliteit van zowel de bebouwde als de natuurlijke 
omgeving van Hilversum behouden blijven of worden verbeterd in overeenstemming met onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor milieu en voor historische panden en plaätsen. 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (WO), thans 6 zetels 

De groengebieden van Hilversum, binnen en buiten de huidige bebouwde kom, zijn 
een kostbaar bezit. Alleen nieuwbouw die past in de omgeving en die plaätsvindt 
binnen de bebouwingsgrenzen van Hilversum doet recht aan die groene grenzen. 
Massieve gebouwen of torenflats passen daar niet bij. 
Anna's Hoeve kan een unieke plek worden die past in de historie van Hilversum als "Tuinstad". De 
WD Hilversum wil dat er bij de herontwikkeling van Anna's Hoeve rekening wordt gehouden met 
onder meer bouw voor jongeren en ouderen. Anna's Hoeve zal uitgroeien tot een plek voor 
blijvend woongenot wanneer maximaal gebruik wordt gemaakt van het heuvelgedeelte en de 
waterpartijen en als goede sport- en zorgfaciliteiten in het plan worden geïhtegreerd. 

» 
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Partij van de Arbeid (PvdA). thans 5 zetels 

Gelukkig zijn we wel ruim gezegend met mooie natuur om ons heen. Ook daar 
moeten we dus extra voorzichtig mee omspringen. Na Annas Hoeve en wellicht 
een gedeeltelijke ontwikkeling van Monnikenberg blijven we verder af van bos en 
hei. Op het gebied van natuurbehoud heeft de regio zich gevonden in het Goois 
Natuurreservaät (GNR). 

G 
PVDA 

En we mogen ook wel wat verder kijken. De ecologische hoofdstructuur van Nederland kent in 't 
Gooi enkele flessenhalzen. Die extra kwetsbare gebieden moeten we blijvend ontzien. 
Het GNR (bestuurd door gemeenten) moet flora en fauna dienen maar er tegelijk voor zorgen dat 
bewoners van de regio daarvan kunnen genieten. 
Door het geringe groen in de stad verdient de natuur om Hilversum extra aandacht en zorg. 

Groenlinks. thans 5 zetels GROENLINKS 
Groenlinks Hilversum wil (...) de natuur om ons heen behoeden voor ingrepen. 
De natuur om ons heen beschermen tegen meer asfalt 
Hilversum ligt midden in het groen. Dit is een belangrijke reden voor veel mensen om Hiiversum 
als woonplaats te kiezen. Inwoners zijn trots op de groene omgeving en genieten hiervan. De 
natuur komt echter steeds weer in de knel door plannen om nog meer snelwegen en meer 
bedrijventerreinen aan te leggen. Verzet daartegen kan effect hebben. (...) Ook de komende jaren 
wil Groenlinks voorkomen dat natuurgebieden worden aangetast door de aanleg van wegen. 
Bovendien wil Groenlinks geen natuurgebieden omvormen in bedrijventerreinen. Zoals het plan 
Monnikenberg. De bescherming van de natuur staat voorop. 
Op sommige plekken kan ruimte gemaakt worden voor natuur, als bebouwing midden in de 
natuur gelegen is. Dat geldt bijvoorbeeld voor kazernes, voor het vliegveld. En voor wegen. De 
Bussummergrintweg aan de noordkant van Hilversum bijvoorbeeld. (...) 
Natuurgebieden overdragen 
Een groot deel van de natuurgebieden is destijds - mede door toedoen van Groenlinks -
overgedragen aan het Goois Natuur Reservaät (GNR), met de opdracht deze tot in lengte van 
jaren te bewaren als natuurgebied. Enkele kleine natuurgebieden zijn van die overdracht 
uitgezonderd. Deze resterende (natuur)gebieden zoals Raaweg/Kerkelanden en Hoogt van ft 
Kruis moeten alsnog voor een symbolisch bedrag overgedragen worden aan het GNR.(. . .) 
Aansluitende natuurgebieden maken 
Het Gooi kan een belangrijk onderdeel vormen van de ecologische hoofdstructuur. Die 
doorlopende ecologische zone wordt echter onderbroken door het vliegveld. Sluiting levert niet 
alleen voordelen op voor de ecologische hoofdstructuur en voor minder lawaai-overlast, maar 
geeft ook de gemeente Wijdemeren de mogelijkheid om in Ter Sype woningen te bouwen. Dit 
kan voor veel Hilversumse woningzoekenden een uitkomst zijn. 
Nieuwbouw op Annas Hoeve verstoort de ecologische hoofdstructuur niet. Wel moet bij de 
stedenbouwkundige uitwerking rekening worden gehouden met het feit dat dit gebied grenst 
aan de ecologische hoofdstructuur. 
Geen kantorenbouw op Monnikenberg 
(. .. ) Wij zullen er niet aan meewerken als dat groengebied (bij ziekenhuis en Heideheuvel) buiten 
de rand van de stad wordt omgevormd tot een nieuwe wijk voor kantoren of woningen. 
Verkeer 
Groenlinks zal zich blijven verzetten tegen plannen om natuur op te geven om het zgn. 
autoprobleem op te lossen. Dat betekent: geen nieuwe Ringweg Oost (achter langs het ziekenhuis 
en de Anthony Fokkerweg), geen nieuwe Ringweg Zuid (langs of over de Hoorneboeg) en een 
keer ophouden allerlei nieuwe tunneltracés te bedenken. 
Daarnaast moeten sommige wegen beter verlicht worden, zonder natuurgebieden te schaden. 
Dat kan door gebruik te maken van nieuwe verlichtingstechnieken. 
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D66, thans 4 zetels 

De natuur is bij D66 in veilige handen. De Hilversumse economie kunnen 
we versterken maar we moeten erkennen dat er grenzen zijn aan de groei. 
D66 Hilversum heeft zich sterk velZet tegen de plannen van het college van B&Wom autowegen 
in de natuur rondom Hilversum aan te leggen. D66 Hilversum vindt dat we zuinig moeten zijn op 
de prachtige natuur in het Gooi. Daarom willen we geen nieuwe wegen of woonwijken buiten de 
vastgestelde stadsgrenzen aanleggen. Ons motto is: 'Handen af van de natuur'. D66 Hilversum wil 
juist extra investeren in de natuur door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ook pleiten we 
er al jaren voor dat het Gooi als noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug een Nationaal Park 
wordt. 

D66 Hilversum staat voor: 
Niet bouwen buiten de contouren van het huidige provinciale streekplan. Deze contouren zijn een 
harde 'groene grens~ Betere benutting van de bestaande ruimte in de stad 
Versterking van de ecologische verbindingszones rond Hilversum. Meer natuurgebieden moeten 
verbonden worden om Rora en fauna te versterken. 
Meer aandacht voor natuurontwikkeling en natuurcompensatie bij de ontwikkeling van Plan Anna's 
Hoeve. Het zoveel mogelijk groen houden van het gebied van Monnikenberg. (. .. .) 

ChristenUnie, thans I zetel 

Milieuvisie ChristenUnie 
(...) We hebben de natuur als het ware in bruikleen. Dat schept een grote verantwoordelijkheid. 
De volgende generaties, maar ook mensen die elders leven, ondergaan de gevolgen van onze 
manier van leven en ook van ons (milieu)beleid (of het ontbreken daarvan). Daamaast dient de 
gemeente de waarde van de natuur zelf, waaronder ook de dieren, op het oog te hebben. De 
schepping bestaat niet alleen uit mensen. Samenleven, ook met dieren en met de natuur! 
Rol van de overheidirol van de samenleving 
(...) De ChristenUnie wil dat gemeenten hun positieve bijdragen leveren aan de realisatie van de 
zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur. 
Natuur- en milieu-educatie 
De zorg voor de natuur hangt af van de heersende maatschappelijke waardering voor de natuur 
om ons heen. (. . .) Het gebrek aan kennis van en affiniteit met de natuur moet de aandacht krijgen. 
Door nu te investeren in kennis wordt er waardering, draagvlak en respect gecreëerd voor de 
toekomst. Hiermee is het van groot belang de natuur- en milieueducatie niet af te vallen maar te 
ondersteunen. (...) 
Natuur en Recreatie 
De combinatie media, natuur en monumenten, de drie kenmerken van Hilversum moet verder 
worden uitgewerkt en gerealiseerd De omgeving van Hilversum is mooi. De ChristenUnie wil 
stimuleren dat mensen die schoonheid ook kunnen zien. 
De ChristenUnie wil graag haar steentje bijdragen aan de relatie tussen mens en natuur. In de 
beperkte mate waarin zij dit kan bewerkstelligen wil ze ook activiteiten rondom dit thema 
proberen te stimuleren. Educatieve- en andere initiatieven op het gebied van ecotoerisme en 
scholing worden van harte toegejuicht. Waar dat kan wordt geprobeerd deze initiatieven te 
steunen. Ook de relatie van jongeren met de natuur is een punt van aandacht voor de 
ChristenUnie. Projecten gericht op het dichter bij de natuur brengen van jongeren en natuur zullen 
met enthousiasme worden begroet. 

» 
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Verkeer 
(..) Het autoverkeer heeft een grote groei doorgemaakt en zal de komende jaren doorgroeien. 
(..) De mogelijkheden tot aanleg van nieuwe auto infrastructuur zijn groot, maar hebben vaak één 
ding gemeen: Asfalt voor natuur. ChristenUnie is voorstander van een goede bereikbaarheid maar 
niet ten koste van alles en pleit daarom voor het verbeteren van bestaande wegen en kruisingen. 
Voorstellen tot verbetering van de bereikbaarheid zullen wij onder andere toetsen op de impact 
op het woon- en leefmilieu voor ons dorp en de invloed hiervan op de natuur. 
Anna' s Hoeve 
Plan Annas Hoeve: Officieel moet het woningprogramma nog worden vastgesteld, wel is er in 
grote lijnen een verhouding bepaald om de financiële consequenties van het te plan te berekenen. 
CU zal hier ook in dit plan bekijken wat goed is voor Hilversum en haar bevolking en welke 
woningen nodig zijn. 
Monnikenberg 
De ChristenUnie staat positief tegenover de plannen om in het gebied Monnikenberg het thema 
zorg verder uit te werken. Een gezondheidc/uster in een ruimtelijke setting, maar (..) zeker geen 
aanverwante commerciële instellingen, bijv. kantoren voor verzekeraars. (..) 

Democratisch Liberale Partij Hilversum (Groep-Munnik), thans I zetel 

DLPH pleit voor Hilversum als tuinstad met de vertrouwde brede lanen. De dagelijkse stroom 
autos (18000) woon-werkverkeer horen daar niet thuis. Buiten de stad om omleiden dus. Ringweg 
rond Hilversum, en dat kan best met behoud van natuur. Het aanleggen van nieuwe ringwegen en 
tunnels niet uit de weg gaan. 
Natuurbeleid in balans met behoefte. 
Niet elke groenstrook bestemmen als natuur maar kostbaar groen (binnen en buiten de 
bebouwde kom) koesteren. 
Natuurgebieden beter openstellen voor de belastingbetaler en niet alleen voor de beherende 
instanties. 
Natuur is er om van te genieten en van ons allemaal om in te recreëren en geen gevangenis voor 
de natuur daarbinnen. 
Geen 'teruggeven aan de natuur' maar de 'natuur teruggeven aan de mensen~ 

Socialistische Partij, thans niet in de gemeenteraad 

Hilversum wordt begrensd door uitgebreide natuurgebieden. Dat maakt 
Hilversum nu juist zo aantrekkelijk om te wonen. Dat betekent voor de SP 
Hilversum dat wij ons willen inzetten voor het behoud en een goed beheer 
van die gebieden. 

SPv 
We zien in de bouw van de woonwijk Nieuw Anna s Hoeve een bedreiging voorde natuurwaarde
van omliggende gebieden en de belangrijke ecologische route van de Utrechtse Heuvelrug naar 
Hilversum Noord. We vinden daarom dat het gebied bij Anna s Hoeve, na de sanering, gebruikt 
moet worden voor natuurontwikkeling. Dit sluit aan bij de recente Provinciale Milieuverordening, 
waarin het hele gebied van Nieuw Anna s Hoeve wordt aangewezen als bodembeschermings
gebied 
Hilversum is omgeven door prachtige natuurgebieden. VWj willen die gebieden beschermen en 
bewaren. Woningbouw of uitbreiding van bedrijfsterreinen in die gebieden is voor ons geen optie. 

Lijst Pim Fortuyn, thans niet in de gemeenteraad 
(Nog geen verkiezingsprogramma gevonden.) 

» 



-22-

Tot zover wat de partijen in hun programma hebben staan over natuur en Anna's Hoeve. 
Partijprogramma's verschillen aanzienlijk in lengte. Daarom is het niet alleen van belang HOEVEEL 
de partijen over deze onderwerpen schrijven, maar vooral ook WAT ze er over schrijven! Neem 
nou de Groep-Munnik. Er staat heel wat. Maar in de commissievergadering van 14 december liet 
de spreker van deze partij, een afsplitsing van Leefbaar Hilversum, het ware gezicht van de partij 
zien. Een vrije impressie van wat er werd gezegd: De Ecologische hoofdstructuur stelt niets voor. 
Gezeur van pietlutten. Anna's Hoeve is maar een park. De Economische Hoofdstructuur is een 
grote zorg, waaronder de bereikbaarheid Waar blijven een nieuwe randweg om Anna's Hoeve, 
en de directe aansluitingen op A I en A27? 

* 
HONDEN AAN DE LIJN VAN 15 MAART TOT 15 JULI 

In het achterste deel van Anna's Hoeve, voorbij het eind van de Bergvijver, geldt tijdens het 
broedseizoen (15 maart tot 15 juli) een aanlijngebod voor honden. In dit gebied mag gedurende 
deze periode dus alleen met honden gewandeld worden als deze aan de lijn gehouden worden. 
Het aanlijngebod wordt aangegeven met kleine groene bordjes aan het begin van ieder pad: 8 
bordjes aan de westkant van de snelweg, en ook 8 bordjes aan de oostkant. 

Deze maatregel heeft ten doel om in de broedtijd de rust in het bos 
en op de hei en het Geitenweitje zoveel mogelijk te handhaven. 
Loslopende honden brengen veel onrust teweeg onder de vogels, 
zoogdieren en reptielen, die veelal voor het menselijk oog niet te 
zien zijn maar die zich wel degelijk in het gebied bevinden. Veel 
dieren zijn bang voor honden. Dat is niet voor niets zo, want de 
hond is een jager. Ook al doet een hond niets, van de geur alleen 
al schrikken veel dieren. 

In het westelijke deel van Anna's Hoeve, het vijvergebied en op 
de Berg, mogen honden het hele jaar loslopen. Dat heeft ook te 
maken met de tweedeling van natuur- en recreatiegebied Anna's 
Hoeve. In het westelijke deel staat de menselijke aanwezigheid voorop: het is er in de eerste plaats 
recreatiegebied (in de natuur). Het oostelijke deel van Anna's Hoeve vormt de enig overgebleven 
(bijna) onbebouwde verbinding tussen de Gooise natuurgebieden en de rest van de Utrechtse 
Heuvelrug. Hier is het dus in de eerste plaats een natuurgebied, waar mensen niettemin wel mogen 
wandelen. Maar in het broedseizoen moet de hond er aan de lijn! 

* 
Persbericht van de Gemeente Hilversum 

Gerard Peet in Gulden Boek 

31 januari 2006 

Op zaterdag 4 maart is de gemeente Hilversum jarig. Dit jaar bereikt de gemeente de 
leeftijd van 582 jaar. 
Ieder jaar op 4 maart worden zeer verdienstelijke inwoners of inwoonsters van 
Hilversum ingeschreven in het Gulden Boek. Dit jaar valt deze eer te beurt aan Gerard 
Peet. Onder zijn vele activiteiten valt zijn inzet op voor de Vereniging tot Behoud van 
Anna's Hoeve en langs die weg voor het behoud van natuur en recreatie in dat gebied. 
Aangezien 4 maart dit jaar valt in het weekend vindt de inschrijving in het Gulden 
Boek plaats op vrijdagmiddag 3 maart in de Burgerzaal van het raadhuis. 





Maart 2006 

Wandel mee op 8 april 
De uitvoering van Plan Anna 's 
Hoeve is in volle gang. Met het 
schoonmaken van de vijvers is al 
een flinke slag gemaakt, de kyno
logenclub heeft een nieuw plek, 
de sportclubs hebben een nieuw 
veld met kunstgras en het ver
wijderen van de verontreinigde 
grond uit het noordelijk deel van 
het Laarder Wasmeer is bijna 
klaar. Ook de vergunning voor 
het nieuwe onderkomen van de 
nieuwe rioolwaterzuivering komt 
in zicht. Er verandert nogal wat 
aan het uiterlijk van Anna's 
Hoeve en de Laarder Wasmeren. 
Hoog tijd dus om eens op uw 
gemak rond te kijken. 
Op zaterdag 8 april kunt u onder 
begeleiding van deskundigen het 

gebied in. U krijgt een rond
leiding langs de verschillende 
projecten. Ook de delen waar u 
normaal gesproken niet mag 
komen, maken deel uit van de 
rondleiding. Een uitgelezen kans 

om al uw vragen te stellen. 
Deze stevige wandeling zal maxi
maal 2 uur duren. We raden u 
aan om goede wandelschoenen 
te dragen, het terrein kan hier en 
daar ruw zijn. 

Zaterdag 8 april Anna's wandeling 
Vanaf 14.00 uur 

Startpunt: parkeerterrein van het Goois Natuurreservaat, naast de 

visvijver. Weg over Anna's Hoeve, tegenover het afgebrande 

Paviljoen Anna's Hoeve 

Aanmelden voor 20 maart 

Aanmelden kan per e-mail: info@plan-annashoeve.nl of 

per post Gemeente Hilversum, 

Afdeling Communicatie, ter attentie van Woldien Tiddens, 

Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. 

Voor u ligt de vierde editie 
van nieuwsbrief ANNA. 
ANNA informeert u over 
Plan Anna's Hoeve en de 
ontwikkelingen hier 
omheen. Met ANNA willen 
wij u op de hoogte houden 
van alle plannen en activi
teiten die met Plan Anna's 
Hoeve te maken hebben. 

Plan Anna ' s Hoeve is een 
samenwerking van de 
provincie Noord-Holland, 
gemeente Hilversum, 
gemeente Laren, hoog
heemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht en het Goois 
Natuurreservaat. 

• . Inhoud 
Afspraken over samenwerken 

Waterinrichtingsplan 

VOOf Anna's Hoeve 

Bestemmingsplan 

"Nieuw Anna's Hoeve" klaar . 
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Aanleg werkterrein voor sanering 
Laarder Wasmeren en vijvers 
Anna's Hoeve 
Waternet begint met de sanering van de waterbo
dems. Het gaat hierbij om de waterbodems van de 
Laarder Wasmeren, de vijvers van Anna's Hoeve,'t 
Ven en het Watergat en de stadsvijvers Laapersveld 
en Riebeeck. Het zand en slib dat bij de sanering 
vrijkomt, moet van elkaar gescheiden worden. 
Hiervoor wordt een werkterrein ingericht van 
ongeveer 1,5 ha groot aan de oostzijde van de 
sportvelden. 

Deze plek is vorig voorjaar al kaal gemaakt. Dit is duidelijk 
in het veld te zien. Om het werkterrein te maken wordt 
eerst de waterstand in de Laarder Wasrneren verlaagd. Het 
water gaat via een afvoerleiding van de rioolwaterzuivering 
naar de Gooijergracht in Laren. 
Op het terrein worden de boomstronken gerooid en het 
vervuilde slib weggehaald. Deze grond wordt tijdelijk op
geslagen totdat het verwerkt kan worden in de verwerkings
installatie die op het terrein komt. Vervolgens wordt de 
locatie aangevuld met zand dat afgegraven is uit de ge
saneerde speelvijver van Anna's Hoeve. 
Op de zandlaag komt een verhardingslaag waarop het 
werkterrein wordt ingericht. Het bestaat uit (bouw)keten, 
parkeervoorzieningen voor eigen personeel en eigen mate
rieel, slibscheidingsbekkens en opslag- en zeefvoorzieningen. 
Op het werkterrein wordt de aangevoerde baggerspecie 
gescheiden in slib en zand. Het slib wordt met het water 
afgevoerd naar het meest noordelijk gelegen ven "het 
Langewater". Het zand wordt na keuring tijdelijk in de 
opslagdepots bewaard in afwachting van het hergebruik. 
Op de kaart is te zien waar het werkterrein en de opslag
terreinen zich bevinden. 

Op de foto namens de partijen: de heer Koopman (gemeente Hilversum), 

de heer Korzelius (hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht), 

mevrouw Metz (Stichting Goois Natuurreservaat) de heer Maens 

(provincie Noord-Holland) en mevrouw Klingenberg (gemeente Laren). 

1 Natuurgebied Laarder Was meer I 

Afspraken over 
samenwerking 
Op 5 december tekenden de bestuurders van de samenwer
kende partijen de samenwerkingsovereenkomst Plan Anna's 
Hoeve. Hierin zijn de afspraken over de organisatie, uit
voering en financiering van de projecten vastgelegd. 
Alle vertegenwoordigers zeiden blij te zijn met de samen
werking. Gedeputeerde Moens verwoordde het als volgt: 
"Samenwerken is de kunst van het goed mengen van wijn 
met water, dat is hier succesvol door alle partijen gebeurd". 
Ook hebben de gemeente Hilversum en hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht de Raamovereenkomst Ruiling 
Onroerende Zaken ondertekend. Deze grondruiling is nodig 
voor de verplaatsing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
naar een nabij gelegen kleinere locatie. 



Na de waterbodemsanering 
komt er geen water meer van
uit de stad in de schone Laarder 
Wasmeren. Dit is beter voor de 
natuurontwikkeling. 
Mede daarom is Waternet een water

inrichtingsplan aan het voorbereiden, 

~ámen met de overige betrokken partij

en. Het waterinrichtingsplan moet een 

aantal problemen oplossen en aan een 

aantal wensen voldoen. Als het hemel

water uit de stad niet meer in de schone 

laarder Wasmeren mag komen, moet 

het water ergens anders heen. Het 

water wordt in eerste instantie op

gevangen in de vijvers bij Anna's Hoeve 

en kan door een aan te leggen verbin

ding overstromen in een overloopge

bied. Dit wordt ingericht ten westen 

van de leeuwenkuil. Op deze locatie 

komt dus af en toe water te staan bij 

extreme regenval. Ook wordt de speel

weide bij Anna's Hoeve op een lager 

niveau aangelegd zodat hier extra 

water kan worden opgevangen. 

Vermoedelijk is de extra wateropvang 

slechts eens per 2 tot 5 jaar nodig, 

meestal in de winterperiode. 

Een ander doel is om het gezuiverde 

water van de nieuwe rioolwaterzuive

ring in de bodem te infiltreren en niet 

langer te lozen op de Gooijergracht die 

naar het Eemmeer leidt. De nieuwe 

rioolwaterzuivering levert door de 

unieke werkwijze zulk schoon water op, 

dat het direct in de bodem geïnfiltreerd 

kan worden. Dit gaat verdroging van de 

zandgronden van het Gooi tegen. 

Bovendien wordt daarmee de oor

spronkelijke grondwaterstroming naar 

de loosdrechtse Plassen hersteld. De 

effecten van infiltratie wordt onder

zocht met een proefvijver op de huidi

ge rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken 

naar de effecten op planten en dieren. 

Deze proefvijver is uniek in Nederland. 

De onderzoeken lopen langer door, 

maar het deel van het nieuwe waterin

richtingsplan dat over de waterberging 

gaat, zal in de loop van 2006 klaar zij n 

voor de inspraakperiode. 

Natuurherstel Laarder 
Wasmeren bijna afgerond 
Het grondwerk in het kader van 
het natuurherstel bij de Laarder 
Wasmeren zit er bijna op. De klus, 
die zich afspeelt in de overstroom
gebieden rondom de sterk vervuil
de plassen, bleek omvangrijker dan 
vooraf viel in te schatten. Daarom 
liep naast de graafmachine een 
bodemkundige mee om aanwijzin
gen te geven. 
Al snel werd duidelijk dat het weghalen 
van de beoogde bovenste decimeters 
donkergekleurde bovenlaag niet overal 
toereikend was om op de schone 
onderlaag van geel zand - het restant 
van de oorspronkelijke bodem - te 
komen. De vervuiling, voornamelijk 
met meststoffen, bleek op sommige 
plekken dieper te zitten en plaatselijk te 
zijn verspreid tot in de beboste delen 
van het gebied. 
Dit betekende een uitbreiding van de 

werkzaamheden, om het noodzakelijke 
schone milieu te creëren voor het her
stel van de natuur. Daarom zijn ook de 
beboste delen aangepakt. Daarvoor zijn 
eerst de Amerikaanse vogelkers en 
Drentse krenteboompjes weggehaald, 
om vervolgens tussen de oude eiken en 
dennen de verstoorde bodem lagen te 
verwijderen. 
Langs de randen van de nu ontstane 
zacht glooiende kale vlakte zijn duide
lijk de grijze en bruine donkere lijnen 
te zien die vertellen dat het om een 
karakteristieke podzolbodem gaat. Deze 
patronen zullen later tot verschillende 
soorten vegetatie leiden. Natte heide
vegetaties met vochtminnende soorten 
zoals de klokjesgentiaan en zonnedauw 
op de donkere plekken of schrale heide
vegetatie op de droogste zandplekken. 
Tijdens een regenperiode in december 
2005 zijn de meren zo vol geraakt dat 

DWR wordt 
Waternet 
De uitvoerende organisatie van 
het hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht heeft een nieuwe 
naam. Per 1 januari 2006 is Dienst 
Waterbeheer en Riolering (DWR) 
gefuseerd met het Waterleiding
bedrijf Amsterdam, en samen 
heten zij Waternet. 
De naamsverandering heeft geen 
gevolgen voor Plan Anna's Hoeve. 

er risico bestond van verspreiding van 
vervuild slib en water vanuit de was
meren. Om dit te voorkomen is langs 
de oevers een kade aangelegd. 
Door zorgvuldig afgraven van voedselrijke en 

lichtverontreinigde bovengrond in het Laarder 

Wasmeer wordt het oorspronkelijke stuifzand

landschap weer zichtbaar. 
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De grondberg wordt maximaal 30 meter hoog. Het is de bedoeling dat 
de grondberg een fraaie groene inrichting krijgt, alsmede een leuke 
recreatieve functie voor de omliggende wijk. Het toekomstige gebouw 
van de rioolwaterzuivering komt niet boven deze 30 meter uit. De 
sportvelden krijgen op de grens met het natuurgebied een dikke strook 
met beplanting zodat ze vanuit het natuurgebied niet zichtbaar zijn. 

Dat en meer staat in het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied Alma's Hoeve. In 
het bestemmingsplan staan de grote lijnen voor de toekomstige inrichting van het 
gebied. Door de bouwplannen en de aanpassingen aan de sportvelden in Anna's 
Hoeve moest er een nieuw bestemmingsplan komen waarin alle randvoorwaarden 
staan. Alle Hilversummers hebben in de zomer van 2005 de gelegenheid gehad om 
op het conceptbestemmingsplan te reageren. In januari 2006 heeft de gemeenteraad 
van Hilversum haar akkoord gegeven aan dit nieuwe bestemmingsplan. 
De ontwikkeling van Plan Anna's Hoeve is op hoofdlijnen bepaald. De plek van de 
berg en de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn bekend. Uit het bestemmings
plan blijkt in ieder geval dat er een bijzondere wijk ontstaat die iets toevoegt aan 
de bestaande Hilversumse woonmilieus. De vorm van de wijk zal nadrukkelijk 
rekening houden met de bijzondere ligging van Anna's Hoeve aan de rand van de 
stad, op de grens met het fraaie natuurgebied. De plannen voor de wo ningbouw 
zijn nog niet uitgewerkt. Daarom is er gekozen voor een globaal bestemmingsplan 
waarin het woongebied nog niet in detail is beschreven. Medio 2006 zal dit onderdeel 
verder worden uitgewerkt. We houden u daarover in de nieuwsbrief op de hoogte. 

Planning 
In het eerste kwartaal van dit jaar wordt het ecologisch herstel van de overstroom
gebieden van de Laarder Wasmeren afgerond. Met het verwijderen van de voedsel
rijke vervuilde grond is er weer ruimte voor de groei van de natuurlijke vegetatie. 
Ter hoogte van de Hilversumse sportvelden zal de aannemer in het westelijke deel 
van de Vuilwaterplas een installatie plaatsen om ter plekke zand van slib te scheiden. 
Dit slib komt vrij komt bij de waterbodemsanering van de Laarder Wasmeren en 
de vijvers. In dit kwartaal wordt ook de bodemsanering van ernstig verontreinigde 
slibdepots in het wasrnerengebied ter hand genomen. Daarnaast worden het Watergat 
en de Laapersvijver gebaggerd. 

Op de plek van de huidige rioolwaterzuivering 

komt een deel van de nieuwe woonwijk 

kunt ook informatie ove[ de 
IJlannen vinden 01J onze website .. 

ANNA is een gezamenlijke uitgave van de 
provincie Noord-Holland, gemeente 
Hilversum, gemeente Laren, hoogheemraad
schap Amstel, Gooi en Vecht en het Goois 
Natuurreservaat. 

Redactie 
Woldien Tiddens 

Vormgeving & realisatie 
Kade 10 Communicatie, leiden 

Foto' s en animaties 
Kastermans 
Chiel van Diest 
Goois Natuurreservaat 
Waternet 

Deze nieuwsbrief is gedrukt op 
milieuvriendelijk papier 

Oplage: 6.650 
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DE ANNA'S HOEVE KOERIER 

Jaargang 23, nummer 2, 2006 (nummer 76) 

Uitgave van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., opgericht 17 april 1984. 
De vereniging heeft ten doel het in de gemeenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als 
Anna's Hoeve in stand te houden als natuurgebied met rustige recreatie. 

In dit blad wordt met Anna's Hoeve altijd het natuurgebied Anna's Hoeve bedoeld, tenzij uit de tekst iets anders blijkt. 
Met "de gemeente" zonder nadere aanduiding wordt de gemeente Hilversum bedoeld. 

HET BESTUUR 

Voorzitter: M.L. Ruitenberg, Lijsterweg 70, 1221 jM Hilversum, tel. 6832 762 
G.M.j.B. Peet, Diependaalsedrift 20, 1213 CP Hilversum, tel. 6215 168, 
fax 084 7183 291, e-mail gerardpeet@hetnet.nl 

Secretaris: 

Penningmeester: Hr. j.J.M. de Ridder, Kam. Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum, tel. 6835 031 
J. P. van Hemert, S. Koopman, vacature. Leden: 

Contributie: minimaal € 1,83 (= f 4,03) per jaar, dat is een halve eurocent per dag. 
Postgironummer: 4920 844 t.n.v. Ver tot Behoud v Anna s Hoeve/eo 
Redactieteam tot 20 april: Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar, Ineke Marx, Gerard Peet, Helga Toes. 
Redactieadres: (tot 20 april) Helga Toes, Weberstraat I, 1223 JS Hilversum 

Uiterste inzenddatum kopij: nog niet vastgesteld 

INHOUD 
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INTERNET. Voor het laatste (korte) nieuws over 
Anna's Hoeve en onze vereniging, zie internetpagina 
go.to/annashoeve of www.annas-hoeve.tk 

Van de voorzitter. Afscheid van Gerard Peet en Helga Toes 
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 
Symposium "Anna's Hoeve: de toekomst is mooi" 
Meer over het symposium van 24 februari jl. 
Ledenenquête 2005: de resultaten 
Jaarverslag van de secretaris 
Financieel jaarverslag 2005 en begroting 2006 

Behangersbij op beze711brem 

Vogelexcursie 26 april - Wandeling in telegramstijl - Gaat u verhuizen? 
Eerder gepubliceerd via Internet: Onze secretaris in het Gulden Boek 
Leefbaar Hilversum gaat over de schreef - GNR gaat optreden tegen ruiters in Anna's Hoeve 
Werkgroep Nardinclant plagt vergraste heide - Vierde Nieuwsbrief Anna verschenen 
Herstel Speelweide is in volle gang - Voortgang vijversaneringen in zicht? 
De foute brief van L.H. - Versterking van de Koerierredactie gezocht 
Waterstand van de Bergvijver - Mossen en korstmossen 
Puzzel: pseudoniemenzoeker. "Met wie heb ik het genoegen?" 
Nieuwe statuten. 
Goois Natuurreservaat e.a - Plattegrond - Bon voor opgave als lid of adreswijziging 

Verschijnt viermaal per jaar. Streefdata: omstreeks I febr., I apr., in juli of aug., I nov. 

Oplage: 1000 exemplaren. - Druk: Brügemann, Hilversum. - Omslagillustratie: Rob van 't Hoff 
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VAN DE VOORZITTER 

Er gebeurt veel in ons mooie Anna's Hoeve. De Speelweide wordt nu 
eindelijk opnieuw ingericht. U zult zien dat het straks weer goed toeven 
zal zijn op de nieuwe Speelweide. Elders in de Koerier kunt u er meer 
over lezen. 

Ook het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve zal een 
forse wijziging ondergaan, evenals de redactie van de Anna's Hoeve 
Koerier. In een dynamische vereniging als de onze is dit een normaal 
verschijnsel. Zo hoort het te gaan: het veranderingsproces houdt de 
vereniging fris en vernieuwend. 

Helga T oes, dochter van oud-voorzitter Gert T oes, zal na 18 jaar haar bestuurslidmaatschap 
beëindigen. Ze heeft een buitengewoon mooie en spannende bestuursperiode meegemaakt. Haar 
inzet als redactielid en zeker als beheerster van de ledenadministratie was bijzonder groot. Maar in 
al die jaren heeft ze veel meer op zich genomen, zoals het organiseren van een leuke dag voor on
ze vrijwilligers, het verzorgen van versnaperingen voor de scholieren van onze schoonmaakacties 
in Anna's Hoeve, en nog veel meer. Helga verdient een grote pluim en ik wil haar graag hartelijk 
danken voor haar altijd enthousiaste medewerking. 

Ook Gerard Peet zal het bestuur verlaten, na 12 jaar secretarisschap. Zijn liefde voor de natuur en 
zijn passie voor secretarieel werk wist hij in het bestuur van de vereniging op bijzondere wijze te 
combineren. In diverse overlegorganen en in andere contacten buiten de vereniging heeft hij de 
belangen van Anna's Hoeve steeds kritisch behartigd. Als (hoofd)redacteur van de Koerier heeft hij 
vele artikelen voor dit kwartaalblad van de vereniging geschreven. 

Ik besef dat mijn opsomming van de bezigheden van deze kanjers van bestuursleden onvolledig is. 
Zonder hun inzet zou de vereniging niet zo succesvol geweest zijn. Mijn dank aan beiden is groot. 

Gelukkig staan er nieuwe mensen in de startblokken om de fakkel van de vertrekkende bestuurs
en redactieleden over te nemen, met het vaste voornemen om net zo goed voor de belangen van 
Anna's Hoeve op te komen. In deze opvolgers heb ik het volste vertrouwen. 

Meijndert Ruitenberg 

AFSCHEID van GERARD PEET en HELGA TOES 

Na 91 bestuursvergaderingen, 14 ledenvergaderingen, 43 Anna's Hoeve Koeriers en I mini
Koerier, neem ik op 20 april as. afscheid van het bestuur van onze vereniging en van de Koerier
redactie. Sinds januari 1994 draai ik mee in het bestuur, op 27 april van dat jaar werd ik officieel 
benoemd tot secretaris, en in het najaar van 1995 kwam daar het (hoofd)redacteurschap van de 
Anna's Hoeve Courier bij. (De komst van eeuwjaar 2000 leek ons een goed moment om die naam 
te moderniseren tot Koerier.) 

Met een fraaie handgeschreven brief gedateerd 25 november 1993 van toenmalig voorzitter Gert 
T oes ben ik voor het bestuur gestrikt, na een tip van mijn neef Paul Jacobs, oud-bestuurslid van de 
vereniging. Het kwam goed uit dat ik mij opmaakte om in april 1994 IBM Nederland vervroegd te 
gaan verlaten, waardoor ik er veel vrije tijd bij ging krijgen. Met Anna's Hoeve is die vrije tijd méér 
dan royaal opgevuld. Vooral toen de Koerier er bij kwam, en vrijwel op hetzelfde moment de 
gemeente een aanvang maakte met de plannenmakerij voor Anna's Hoeve en omgeving. > > 

-
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AI die jaren heb ik het bestuurs- en redactiewerk met ontzettend veel plezier gedaan. Van de 
oudgedienden uit 1994 is alleen Helga T oes nog actief, en zij gaat er tegelijk met mij een punt 
achter zetten. In mijn geval heeft "zachte drang" van het thuisfront mij geholpen om twee jaar 
geleden het besluit nemen dat ik mij na mijn 65e verjaardag niet opnieuw herkiesbaar zou stellen. 
Een aantoonbaar verband met mijn aftreden is er niet, maar mijn inschrijving in het Gulden Boek 
van de gemeente Hilversum op vrijdagmiddag 3 maart jl., een mooi feest in een goed gevuld 
gemeentehuis, was een mooie apotheose van een geweldig stuk vrijetijdsbesteding, en maakt het 
afscheid nemen voor mij een stukje gemakkelijker. In de komende jaren hoop ik meer tijd te krijgen 
voor andere leuke dingen. 

OYerigens blijf ik op de achtergrond nog wel in de vereniging actief. De Anna's Hoeve Koerier blijf 
ik gewoon in mijn bezorgwijk rondbrengen. Zolang mijn conditie het toelaat hoop ik ook actief te 
blijven in de bosploeg, al zal ik wel wat vaker verzuimen dan in de afgelopen 
elf jaar. Verder moet er nog het een en ander gebeuren aan het archief, en 
heb ik toegezegd een nieuw Huishoudelijk Reglement te ontwerpen. Ook 
gaan mijn vrijwilligerstaken buiten de Vereniging tot Behoud van Anna's 
Hoeve gewoon door. Ik zal mij geen moment hoeven te vervelen. 

Tot slot: voor iedereen binnen en buiten de vereniging mijn 
welgemeende dank voor de plezierige samenwerking! 

Gerard Peet 

Na bijna twintig jaar in de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve bezig te zijn geweest vond ik 
dat het tijd was om het stokje aan anderen door te geven. In 1987 heb ik de ledenadministratie 
overgenomen van mevr. Margot Veerman-Nijhuis. Zij verhuisde toen naar Leeuwarden, wat toch 
iets te ver van Hilversum was om dit werk te blijven doen. Ook de verspreiding en verzending van 
het kwartaalblad van de vereniging (toen nog de Anna's Hoeve Courier) kwam bij ons terecht. De 
vereniging was niet onbekend voor mij, daar mijn vader kort na de oprichting voorzitter was 
geworden; door de vergaderingen bij ons thuis kreeg ik inzicht in waar de vereniging voor stond. 
In de ledenvergadering van 19 april 1988 ben ik officieel in het bestuur benoemd als algemeen 
bestuurder. 

Eind 1990, toen Jelle Harder met de redactie van de Courier stopte, werd dit werk overgenomen 
door Wessel en Dia Deijs, Hettie Barlo en mijn persoontje, en werd mijn adres redactieadres. In 
deze samenstelling ging de redactie een aantal jaren voort, tot Wessel en Dia het welletjes vonden. 
Gerard Peet, die net in het verenigingsbestuur was gekomen, voelde er wel voor om de redactie te 
versterken. Later kwamen er nog drie mensen bij, te weten Hetty Jouvenaar, Eric Haverkamp en 
Ineke Marx (laatstgenoemde houdt er binnenkort ook mee op). 

De Anna's Hoeve Courier werd jarenlang door mijn vader op zijn eigen, handige wijze vergaard en 
gelijmd. Na zijn overlijden werd het blad echter op een andere manier in elkaar gezet, met een 
ploegje van vier personen (eerst met Jan en Sien Deijs, later met Hettie Barlo en Ineke Marx). Zelfs 

mijn moeder heeft vele jaren actief meegeholpen bij het vergaren van het 
blad. Sinds kort komen de nummers kant en klaar van de drukker, wat een 
boel tijd scheelt. 

Met plezier heb ik al die jaren vele werkzaamheden voor de vereniging 
verricht, te veel om op te noemen. Ik heb veel mensen leren kennen, en veel 
over de natuur, maar ook over de gemeentepolitiek geleerd. Ik hoop dat de 
mensen die mijn bezigheden zullen overnemen er evenveel plezier aan zullen 
beleven als ik. 

Helga Toes 

-
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UITNODIGING 
tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die 
zal worden gehouden op DONDERDAG 20 APRIL 2006 in de bovenzaal 
van de voormalige Ontmoetingskerk, Minckelersstraat, hoek Anthony 
Fokkerweg, te Hilversum. Aanvang /9.30 uur. 

AGENDA 

I . Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de op 18 april 2005 gehouden jaarvergadering (afge
drukt in de Koerier jaargang 22 nummer 3, aug. 2005). De notulen zullen ook in de zaal liggen, 
zodat ze al voor aanvang van de vergadering kunnen worden ingezien. 

3. Ingekomen stukken (voor deze vergadering) 

4. Jaarverslag van de secretaris (afgedrukt in deze Koerier) 

5. Financieel jaarverslag 2005 (idem) 

6. Begroting 2006 (idem) 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 

8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie 

9. Vaststelling van gewijzigde statuten. Zie bericht hierover achterin deze Koerier. 

10. Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: mevr. H. Toes en hr. G. Peet. 
Reglementair aftredend en herkiesbaar: hr. S. Koopman. 
Benoembaar in de functie van secretaris: mevr. F. Carrière. 
Benoembaar als lid van het bestuur: de heren W. H. Fontaine (in de bestaande vacature tot 
2008) en C.AN. van Vliet. 

I I . Rondvraag 

12. Sluiting van de formele vergadering 

13. Gezellig samenzijn ter gelegenheid van het afscheid als bestuurslid 
van Helga T oes en Gerard Peet 

Ook niet-leden zijn van harte welkom, maar aan eventuele 
stemmingen mogen alleen leden meedoen. 

Alle hapjes en drankjes zijn vanavond voor rekening van de vereniging. 

Na sluiting van het formele deel van de vergadering zullen geen 
nieuwe bezoekers worden toegelaten. 

. " ,'. : 

Getracht zal worden de bijeenkomst om uiterlijk 22.00 uur te laten eindigen. 

HET BESTUUR HOOPT OP UW AANWEZIGHEID. 

U BENT WELKOM! 

-
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SYMPOSIUM "ANNA1S HOEVE: DE TOEKOMST IS MOOI II 

Uit dagblad De Gooi-en Eemlander l 
van maandag 27 februari 2006: 

VEEL BELANGSTELLING VOOR TOEKOMSTIG ANNA S HOEVE 

De zaal van de Morgensterkerk in Hilversum zat vrijdagavond barstensvol belangstellenden voor 
het symposium 'Anna's Hoeve: de toekomst is mooi~ 

Op de informatieve bijeenkomst, georganiseerd door de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve, 
gaven zowel de gemeente Hilversum, als Waternet (voormalig DWR, handelend in opdracht van 
het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht) en het Goois Natuurreservaat toelichting op de 
plannen voor het gebied aan de oostzijde van Hilversum. 

Er zijn zo'n honderdvijftig aanwezigen in de kerkzaaJ. "Precies wat we gehoopt hadden/~ glundert 
Sander Koopman van de organiserende vereniging. "De lezingen van de Historische Kring Albertus 
Perk anderhalf jaar geleden riepen al zoveel enthousiaste reacties op, dat we dachten dat het goed 
was om er een vervolg aan te geven. 11 

Nu het voorontwerp van het bestemmingsplan voor het terrein gereed is, de tekeningen voor de 
nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie 'redelijk definitief zijn, de speelvijver is drooggelegd en de 
sanering van de speelweide grotendeels is afgerond, wil Behoud van Anna's Hoeve de bevolking 
voorleggen hoe mooi alles wordt. "Omdat de sportvelden grotendeels op hun plek blijven en de 
woningbouw is beperkt tot het terrein van de oude zuiveringsinstallatie en de accumulatievijver, 
zijn we tevreden/~ verklaart Koopman. "De huidige plannen tasten het gebied niet aan en we 
accepteren dat bebouwing noodzakelijk is om de sanering van het terrein te betalen. 11 De sanering 
van het gebied dat door rioolwater en bedrijfsafva/ ernstig is vervuild, wordt verricht door 
Waternet. Doordat de Laarder wasmeren ernstiger vervuild bleken dan verwacht, ontstond 
vertraging. Maar jan Stoeten van Waternet verwacht dat de bouw van de nieuwe waterzuiverings
installatie nauwelijks vertraging zal oplopen. "Mei halen we niet, maar dit jaar beginnen we zeker 
met bouwen/~ zegt hij. Ook Dick Landsmeer van het Goois Natuurreservaat is vol goede moed 
"Het voedselarme gebied met stuifzandlandschap kan worden hersteld, waardoor de bijzondere 
flora en fauna terugkeert. 11 Hij droomt al van de terugkeer van de klokjesgentiaan en de 
zonnedauw. 

"Met respect voor het verleden bouwen voor de toekomst/~ zo omschrijft wethouder Maurice 
Koopman de gehele operatie in zijn openingswoord Hij is blij met de 700 woningen als laatste 
substantiële woninguitbreiding voor Hilversum. 

Michiel van Beem van de werkgroep Behoud Heuvelrug is minder optimistisch gestemd Hij heeft 
zojuist bij de ingang ansichtkaarten uitgedeeld van de vroegere speelweide op Anna's Hoeve. 
"Door bebouwing van het terrein raakt de corridor tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug 
verbrokkeld/~ benadrukt hij. "De mensen beseffen niet dat de Gooise natuur voorgoed verdwijnt. 11 

josDe Ley 

-
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MEER OVER HET SYMPOSIUM VAN 24 FEBRUARI JL. 
Watemet (voorheen DWR) toonde een maquette van de 

waterO net nieuwe RWZI, die veel belangstelling trok. De installatie 
zal klein en compact worden, en het waterzuiverings-

Het eerste watercyclusbedrijf van Nederland proces zal met de modernste membraantechnieken 
worden gedaan. Het gezuiverde water zal via een goot en 

een klaterende waterval in opvangbekkens terechtkomen. Of het daarna zal worden geïnfiltreerd 
ten behoeve van de grondwaterstand of met een persleiding naar de Gooiergracht gevoerd is nog 
de vraag. De gebouwen van de RWZI zullen worden ingepakt in een natuurlijk ogende berg (van 
verontreinigde grond). Tegen deze berg aan komt woningbouw. 

Door een mooie PowerPointpresentatie liet de gemeente Hilversum zien dat er in de woonwijk 
veel groen komt, met waterrijke zones. Het aantal woningen zal rond de 700 liggen, met 
incidenteel een maximale bouwhoogte van ca 30 m. Over de precieze huur- en koopprijzen is nog 
niets bekend. Overigens kan pas met de aanleg begonnen worden als de RWZI verplaatst is. 

Bureau Groen gaf een presentatie over de herinrichting van de Speelweide, die verrassend mooi zal 
worden. Aan het begin van de Speelweide zaJ door een verlaging een droog/nat gebiedje ontstaan, 
met als resultaat een gevarieerde flora en fauna. Een lange rij eikenbomen zal de grens van de 
vloeivelden markeren en aangeven waar ooit het Tienhovens kanaal gepland was. Er zullen veel 
kleurrijke kruidplanten worden ingezaaid, waardoor er allerlei vlindersoorten worden 
aangetrokken. Om de nieuwe planten en bomen optimale groeikansen te geven zaJ er voorlopig 
een hek om de Speelweide blijven staan. 

Tijdens het symposium werd een wandeling door het plangebied aangekondigd, die op 8 april as. 
wordt gehouden. Via de Nieuwsbrief Anna, die u inmiddels heeft ontvangen, kon u zich hiervoor 
aanmelden. Toen dit blad ter perse ging waren er al meer dan 110 aanmeldingen. 

De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve vond het symposium zeer geslaagd en wil nogmaals 
alle deelnemers en aanwezigen van harte bedanken. 

LEDEN AAN DE SCHRIJFTAFEL 
Op dinsdag 7 maart plaatste de Gooi- en Eemlander de volgende 
ingezonden brief van onze oud-voorzitter Jelle Harder. 

ANNA'S HOEVE 
Afgelopen maandag 27 februari konden we een impressie lezen van het minisymposium J~nas 
Hoeve: de toekomst is mooF~ Bij deze, door de Vereniging tot Behoud van Anna s Hoeve goed 
georganiseerde avond in de f1orgensterkerk, waren circa 150 aanwezigen. Verschillende sprekers 
gaven informatie over de stand van zaken rond 'Plan Anna s Hoeve: Na iedere inleiding konden 
vragen worden gesteld 

Wethouder f1aurice Koopman (Leefbaar Hilversum) vertelde dat het kantoorgebouw van 
Watemet (vroegere DWR) dat straks gebouwd wordt tot 31 m boven NAP uitstijgt. Uit de zaal 
kwam daarop de vraag of die hoogte tevens maatgevend is voor de toekomstige bouwhoogte van 
de 700 nieuwe woningen? De heer Koopman ontkende dit en zei dat de huizen veel lager zullen 
worden .. ... Vervolgens hield de heer Ben van der Waal van de gemeente Hilversum zijn verhaal 
over hoe de nieuwe wijk er uit gaat zien. Op vragen antwoordde deze spreker.. .. > > 

-
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l'dat er gebouwd gaat worden tot een hoogte van 5 tot 7 à 8 bouwlagen" en op een andere vraag 
over welke bouwhoogte dat dan is ... "dat betekent tot 30 m hoog". Helaas realiseerde ik mij later 
pas dat de heren Koopman en Van der Waal elkaar aan het tegenspreken waren. ~e moet je nu 
geloven, de wethouder die een bouwhoogte van de woningen noemt die veel lager is dan 31 m of 
de plannenmaker die tot 30 m gaat? Ik houd het op de laatste en dat is verontrustend 

En het wordt nog erger. Op geen enkele manier is vastgelegd hoeveel 
woningen tot 30 m hoogte er komen of waar die precies komen. je kunt er 
op wachten, tegen de tijd dat het gebied bouwrijp wordt gemaakt blijkt 
'onverwacht' dat er een tegenvaller is. De kosten van het gehele plan 
komen toch hoger uit dan gedacht. Gevolg? Er worden geen 700 
woningen gebouwd zoals nu genoemd maar·het worden er 850 zoals 
enkele jaren geleden in de eerste plannen al aangekondigd De gedachte 
van de gemeente dat men bezig is om een groene wijk te maken moet ik 
eerst zien en dan geloven. 

Wethouder Koopman noemde Plan Anna 5 Hoeve "de laatste substantiële liever NIET zo ! 
woninguitbreiding voor Hilversum': Laten we het hopen en Leefbaar (redactie Koerier) 
Hilversum (en de andere politieke partijen) er aan houden als bebouwing 
van vliegveld Hilversum, het terrein van de Van Oudheusdenkazerne of het gebied tussen 
Kerkelanden en de Raaweg aan de beurt zijn als "laatste (!)" substantiële bouwplek. 

Tenslotte: Als gevolg van Plan Anna 5 Hoeve met het bouwen van heel veel woningen is straks 
weer een stuk van de toch al zeer smalle ecologische verbindingszone tussen Hilversum en de A2 7 
verdwenen. Hilversum, stad in het groen? 

Hilversum, jelle Harder 

Naschrift redactie: 
I. Volgens de voorschriften van het bestemmingsplan is de maximaJe bouwhoogte voor de 
woningen 25 mboven straatniveau, excl. maximaaJ 10% extra via vrijstelling door B&W. 
2. De hoogte van het RWZI-kantoor wordt 30 mboven straatniveau, dat is 34,5 m boven NAP. Als 
de wethouder een ander geta,i heeft genoemd dan getuigt dat van een gebrek aan dossierkennis. 
Het oorspronkelijk ontwerp was 31,3 mboven straatniveau = 35,8 m boven NAP. 

VD 

Van de Internetsite van PvdA Hilversum: 

De natuur krijgt een kans op Anna s Hoeve 
(zondag, 26 februari 2006) 

Het was een hele leuke bijeenkomst, afgelopen vrijdagavond in De Morgenster op Seinhorst. Daar 
hield de Vereniging tot Behoud van Anna 5 Hoeve een symposium, getiteld "Anna 5 Hoeve: de 
toekomst is mooi': De vereniging, onder de uitmuntende en bezielende leiding van Meijndert 
Ruitenberg, liet zien dat ze springlevend is en enthousiast over de toekomst van Anna 5 Hoeve. 

Bijzonder boeiend waren de presentaties van de deskundigen op natuurgebied GNR medewerker 
Dick Landsmeer liet de ruim honderd aanwezigen zien hoe het unieke Laarder Wasmeer wordt 
schoongemaakt van vervuild slib en hoe hierdoor de zandverstuivingen uit vervlogen jaren weer 
terugkomen. Ook komt het grondwater in de diverse vennen weer terug na de grondsanering. Dit 
zat hier en daar verstopt onder de vervuiling. Ofschoon ik u eerlijk beken dat ik niet alle > > 

-. 
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plantensoorten heb onthouden kreeg ik wel de stellige indruk dat het een indrukwekkend lijstje 
is, wat er groeit en bloeit op het Laarder Wasmeer. Het GNR denkt momenteel na, voegde Dick 
Landsmeer toe, over hoe de Hilversummers straks kunnen genieten van het natuurschoon. Dit 
betekent dat er waarschijnlijk gedeelten van het Laarder Wasmeer opengesteld worden voor 
publiek. 

Ook de speelweide is gesaneerd Hier zie je nu nog een grote zandvlakte, maar de herinrichting is 
aanstaande. Er komt een prachtig natuurgebied, met diverse bomen en droge en natte 
natuurgedeelten. Wel vroeg Meijndert Ruitenberg terecht aandacht voor de mindervaliden die 
ook moeten kunnen genieten van het natuurschoon. 

Natuurlijk kost een sanering van de natuur enorm veel geld, maar het is een hele mooie 
investering, waar we naar ik hoop nog tientallen jaren plezier van hebben. De sanering wordt 
grotendeels betaald uit het woningbouwplan op Anna s Hoeve. Er worden 700 woningen 
gebouwd, op de plek waar nu de waterzuivering staat. De aanwezigen hebben de politici 
meegegeven dat het een mooie woonwijk moet worden en dat hoogbouw niet mag overheersen. 
Velen vonden zeven tot acht bouwlagen al te veel van het goede. Daar staat tegenover dat men 
ook heel graag betaalbare woningen wil en een groene woonwijk. Het aloude dilemma dus, wat 
nog stof tot nadenken geeft voor de nieuwe gemeenteraadsleden. 

Maar een ding is zeker, de natuur krijgt een kans op Anna s Hoeve. Dankzij de sanering gaat de 
natuur er met sprongen op vooruit. Dus was de titel van het symposium terecht gekozen: "Anna s 
Hoeve, de toekomst is mooi. " 

Hans Haselager 

* 
Reacties op dit bericht 

Een goede samenvatting van de avond Hans, ik heb met veel plezier kennis genomen van de betrokkenheid 
waarmee verenigingen voor het behoud van Anna's hoeve vechten. Het was ook leerzaam om te zien met 
welke zorgvuldigheid de speelweide opnieuw is ingericht, hetgeen schril afsteekt tegen de mist die nog om 
de woningen hangt. 700 woningen op een dergelijk kleine oppervlakte valt naar mijn mening maar op een 
beperkt aantal manieren te realiseren. De gegeven schetsen waren echter allemaal zwaar concept en al 
vaak niet meer van toepassing. Inderdaad genoeg stof voor de komende jaren. 

27 februari 2006, Walter Borgstein (nr 13 WO) 

* 
Ik ben het eens met beide heren. Zelf ben Ik stedenbouwkundige, en de rekensom 700 woningen op 15 
hectare botst redelijk met de mooie sfeerplaatjes die men als 'referentie" neemt. Tenzij je inderdaad eens 
niet bang bent om ECHT hoger te bouwen, maar of dit daar de locatie voor is betwijfel ik sterk. 

Het "dienstgebouwtje" op de zuiveringsberg vind ik overigens dan weer wondermooi .... AI dat gezeur over 
"zichtbaarheid" is m.i. erg uitvergroot ... als je het WIL T zien, ja. dan ZUL je het wel 
zien. Maar dat nou ineens de hele natuurbeleving gedegradeerd wordt ... we leven in 
de Randstad hoor, en dan nog in een uiterst riant groen luxe deel ervan ... Het zal 
minder opvallen dan bv. de Larense watertoren op de Westerheide -soms- te zien is. 
Of willen de Groenen die OOK aftoppen?! 
Maar terug naar de woonwijk- ik hoop dat men de hartenkreet van de wethouder in 
de oren houdt- we bouwen voor over twee, drie generaties NA ons. Als je dan weet 
dat een van de grootste klachten in VINEX-wijken de "dichtheid" is ("we wonen 
allemaal zo op elkaar") - maak dan hier niet de fout koste-wat-kost de zaak erin te 
willen stampen... Want bij die 15 ha gaat ook nog de ruimte eraf voor een flinke 
basisschool, speelpleinen, plekken enz! Dat drijft de dichtheid nog verder op naar 
zo'n 60 woningen/hectare ... PAS OP I!! 

4 maart 2006, R. Leenders 

-



-10-

LEDENENQUÊTE 2005: DE RESULTATEN 
In november 2005 hebben aJle leden een enquête ontvangen. Deze enquête 
had tot doel de meningen van de leden over de doelstelling en activiteiten 
van de vereniging te peilen, en te achterhaJen in hoeverre leden actief willen 
worden voor de vereniging. Inmiddels zijn de resultaten van de ledenenquête 
bekend. Dit stukje geeft een korte samenvatting van de resultaten. 

In totaaJ hebben 65 leden de enquête teruggestuurd. Dat betekent dat slechts 8 % van de leden 
gereageerd heeft. Dat is erg weinig - gebruikelijke responsiepercentages voor dergelijke 
onderzoeken liggen tussen de 15% en 30 %. Van de leden die wel gereageerd hebben, geeft het 
grootste deel aan dat ze het eens zijn met de huidige doelstelling van de vereniging, en de 
doelstelling ook volledig vinden. Als belangrijkste activiteiten ziet men het overleg met diverse 
partijen, zoals gemeenten, Waternet (voorheen DWR), het rondleiden en laten werken van 
schoolklassen. het uitgeven van de Koerier en het uitvoeren van bos- en terreinwerk. Sommige 
leden wensen ook nieuwe activiteiten: onder meer schoonhouden van Anna's Hoeve, toezicht 
houden en het stimuleren van flora- en faunaonderzoek werden genoemd. 

Het percentage leden dat zélf actief wil worden is niet zo groot: slechts 26% van de respondenten 
wil actief worden. Activiteiten die in trek zijn, zijn boswerk, het bezorgen van de Koerier en 
bestuurswerk. Tot slot informeerde de enquête naar eventuele specifieke kennis of vaardigheden 
bij leden. Slechts I I % gaf aan hierover te beschikken. Genoemd werden onder meer: 
bestuurservaring, vakbondservaring, educatieve ervaring en natuurkennis. 

Aan het eind van de vragenlijst kon men nog eventuele opmerkingen kwijt. Enkele tientaJlen 
mensen maakten hiervan gebruik. Omwille van de ruimte bespreken we ze hier niet, maar één 
opmerking willen we u niet onthouden: "Ik ben erg blij met jullie volhardende en trouwe inzet. Dat 
God jullie inspanningen verder zegene .... ". 

Naar aanleiding van de resultaten zaJ het bestuur, aJs er activiteiten uitgevoerd gaan worden, met 
voorrang de mensen benaderen die hebben aangegeven actief te willen worden. Daarnaast wil het 
bestuur sterker gaan inzetten op ledenwerving, en daarbij ook de nadruk leggen op de werving van 
leden die een actieve bijdrage willen leveren. 

Namens het bestuur, 
Sander Koopman 

Het volledige rapport over de ledenenquête is op te vragen bij: 
Sander Koopman, Lijsterweg 24A, 
1221 JL Hilversum, tel. 035-7723267 

DE SPEELWEIDEVIJVERVÓÓR 
DE WATERBODEMSANERING 
(tekening R. van 't Hoft) 
De treurwilg links op de foto is er niet 
meer. Hij heeft de sanering niet over
leefd, is vorig najaar omgevallen en 
afgevoerd. Wij gaan er van uit dat er na 
het uitdiepen van de vijverbodem een 
nieuwe treurwilg zal worden aangeplant. 

-
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~=C=='t~ JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
Na ons jubileumjaar werd 2005 een betrekkelijk rustig verenigingsjaar, waarin wij een klein 
ledenverlies moesten incasseren. Bij de bos ploeg was er echter sprake van een opmerkelijke 
opleving. In 2005 begonnen eindelijk de saneringen in natuurgebied Anna's Hoeve, maar door 
allerlei vertragingen schoot het werk helaas niet erg op. Het Paviljoen in het hart van het 
natuurgebied brandde af. Voor het plangebied Anna's Hoeve, grenzend aan het natuurgebied, 
kwam er een nieuw bestemmingsplan. 

BESTUUR 

In 2005 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

M.L. Ruitenberg 
G.M.J.B. Peet 
J.J.M. de Ridder 
mevr. H. Toes 
J.P. van Hemert 
S. Koopman 
vacature T eus Bos 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester, vanaf 18 april 
2e Secretaris, 2e Penningm., Ledenadm. 
Ud 
Ud 
vanaf 29 december 2004 

Aftredend 2007 
Aftredend 2006 
Aftredend 2007 
Aftredend 2006 
Aftredend 2008 
Aftredend 2006 
Aftredend 2008 

Hoewel Hans de Ridder formeel pas tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) werd benoemd, heeft hij 
al begin januari het penningmeesterswerk van Christine Tamminga overgenomen. Tot de ALV nam Helga 
Toes formeel het penningmeesterschap waar. 

In 2005 werd gewerkt aan opvulling van de in 2006 verwachte vacatures Peet en T oes en de vacature Bos. 

LEDENBESTAND 

In 2005 daalde ons ledental netto met 38 leden, van 1007 tot 969. Het hierin 
begrepen aantal huisgenootleden daalde van 145 tot 138. Huisgenootleden zijn 
leden die wel contributie betalen, maar geen eigen ledenblad ontvangen omdat zij 
één blad per adres voldoende vinden. 

In 2005 zijn 31 nieuwe leden ingeschreven en 69 leden uitgeschreven wegens overlijden, opzegging (vaak 
wegens verhuizing), of wegens het niet betalen van de contributie (ca 25). Ieder jaar verliezen wij een 
aantal verhuisde leden die voor ons onvindbaar zijn geworden doordat zij hun nieuwe adres niet hebben 
doorgegeven. 

De vereniging heeft twee ereleden: oud-bestuursleden en mede-oprichters Jan Deijs en Jelle Harder. 

ANNA'S HOEVE KOERIER 

Ons ledenblad verscheen in 2005 volgens plan vier keer, en wel na I februari, 
I april, I augustus en I november. De februari-Koerier verscheen met bijna 
een maand vertraging door problemen bij de drukker, de Stichting Pejwak in 
Almere. Het blad werd toen gedrukt bij drukkerij De Toekomst in Hilversum. 
Deze drukkerij hielp ons opnieuw uit de brand toen Pejwak het november
nummer niet kon afdrukken wegens langdurige afwezigheid. Het bestuur 
heeft vervolgens contact opgenomen met de Hilversumse drukkerij Brüge
mann, die ons twee jaar eerder een aantrekkelijke offerte had gedaan, en die 
ingaande 2006 het drukken van de Koerier overneemt. De redactie van de 
Koerier bleef bestaan uit de bestuursleden Gerard Peet en Helga T oes en de 

Anna's Hoeve 

Koerier 

niet-bestuursleden Eric Haverkamp, Hetty Jouvenaar en Ineke Marx. > > 1------------' 

-
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Het totale aantal pagina's was 83, evenveel als in 2004 wanneer voor dat jaar de extra Mini-Koerier van 3 
pagina's wordt meegeteld. De 83 pagina's zijn exclusief het enquêteformulier van 2 pagina's dat leden 
aantroffen bij de november-Koerier van 2005. 

De oplage van de Koerier was I I 00 exemplaren. Behalve naar de leden ging het blad naar de pers, de lokale 
omroep. enkele andere verenigingen en organisaties waarmee wordt samengewerkt, burgemeester en 
wethouders van Hilversum, en alle gemeenteraadsleden van Hilversum. 

Hoewel de redactie in 2005 slechts één ingezonden brief ontving, was het vu "en van de Koerier nooit een 
probleem. Van redactiewege was altijd een overvloed aan kopij beschikbaar. In drie van de vier Koeriers 
werd een puzzel opgenomen. Achterop het augustusnummer stond voor het eerst een (onbetaalde) 
advertentie, voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, als dank voor de van dit fonds ontvangen steun voor ons 
in 2004 verschenen jubileum boek. 

De bezorging van de Koerier gebeurt voor het grootste deel door vrijwilligers, waarmee de vereniging zeer 
veel portokosten bespaart. Zonder deze vrijwilligers zou de minimumcontributie drastisch verhoogd 
moeten worden. 

Behalve onze eigen Anna's Hoeve Koerier hebben de leden in 2005 ook drie exemplaren ontvangen van de 
Nieuwsbrief Anna, een uitgave van de projectpartners van Plan Anna's Hoeve. Leden die wonen buiten het 
huis-aan-huis-verspreidingsgebied ontvingen Anna per post, waarbij onze vereniging 
de adreslabels leverde en de gemeente de portokosten voor haar rekening nam. " " 

BESTUURSVERGADERINGEN EN STATUTEN 

In 2005 vergaderde het bestuur zeven maal, telkens bij één van de bestuursleden thuis. 
In drie vergaderingen waren alle zes bestuursleden aanwezig; driemaal ontbrak één be-

• 
• • • 

I~jl 1-1-1 

stuurslid en tweemaal waren twee bestuursleden verhinderd. De laatste bestuursvergadering werd bijge
woond door een kandidaat-bestuurslid. Buiten de vergaderingen vond tussen de bestuursleden zeer veel 
informatie-uitwisseling en overleg plaats, veelal per e-mail. Eén van de vergaderingen was uitsluitend gewijd 
aan het vernieuwen van onze statuten. Aanleiding hiertoe was aanvankelijk de zorg over eventuele financiële 
aansprakelijkheid van bestuursleden. Per I juli kwam daar een wijziging bij in de regelgeving voor Ruimte
lijke-Ordeningsprocedures (bestemmingsplannen enz.), waardoor verruiming van de doelstelling van de 
vereniging wenselijk werd. Het is de bedoeling dat de gewijzigde statuten worden vastgesteld in de ALV van 
april 2006. 

LEDENVERGADERING 

De Algemene Ledenvergadering vond op 18 april plaats in de bovenzaal 
van de voormalige Ontmoetingskerk, en werd volgens de presentielijst bijgewoond door 25 leden. Na het 
formele deel van de vergadering nam het aantal aanwezigen toe tot 43 voor het bijwonen van een presen
tatie van mevr. J. Monshouwer over de architectuur van Hundertwasser. 

ACTIVITEITEN IN HET TERREIN 

De bosploeg van Anna's Hoeve, een vrijwilligersgroep bestaande uit enkele 
bestuursleden en gewone leden, is in 2005 41 keer op woensdagmiddag in 
actie geweest. Gemiddeld werd met vier mensen gedurende 2,2 uur gewerkt. -~::~_-.~_. ~~~~~~ 
Dat leverde in totaal 363 werkuren op (in 2005: 106 uur), een jaarrecord 
sinds de start van de bosploeg op 14 december 1994. In 2005 werd de ploeg uitgebreid met drie enthou
siaste vrijwilligsters die het boswerk een enorme impuls gaven. In mei is besloten om in principe iedere 
geschikte woensdagmiddag aan het werk te gaan. Er wordt vooral Amerikaanse vogelkers (prunus) verwij
derd en zwerfvuil opgeruimd. Dit jaar was er tijd om te gaan werken op een aantal plekken in Anna's Hoeve 
die allang niet meer, of helemaal nog niet eerder, aan de beurt waren gekomen, zoals het bosgebied achter 

deA2? 

Op 13 mei werd met 38 kinderen van de Nassauschool een schoonmaakactie 
gehouden. De vroeger traditionele jaarlijkse heide-actie in het najaar > > 

-
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met de Nassauschool heeft al sinds oktober 2002 niet meer plaatsgehad doordat geen tijd kon worden 
gevonden om afspraken met de school te maken. 

Wel is op 17 december een zeer geslaagde bomenzaagdag in Anna's Hoeve georganiseerd samen met 13 
personen van bijna alle Hilversumse politieke partijen. Alleen Leefbaar Hilversum had niet eens op de 
uitnodiging gereageerd. 

Alles bij elkaar hebben vrijwilligers in 2005 486 uren in Anna's Hoeve gewerkt. tegen 132 uur in 2004. 

Op een vroege voorjaarsochtend vond weer een vogelexcursie plaats onder leiding van 
Jelle Harder. De wandeling vond plaats op zaterdag 23 april met ca. 13 deelnemers. 

Op de zaterdagen 16 april en 28 mei vond er een publiekswandeling plaats onder 
leiding van Meijndert Ruitenberg. Beide keren waren er slechts drie wandelaars. 

ANNA'S HOEVE OP WEG NAAR DE TOEKOMST 
, I 

Nadat in december 2004 de werkzaamheden voor Plan Anna's Hoeve offieïeel waren gestart. begon in 
maart pas echt de bodemsanering van de Speelweide. Eind april was dit werk klaar. maar niet helemaal: 
langs de randen was wat vervuiling blijven zitten die eind 2005 nog niet was weggehaald. Detailplannen voor 
het herstel van de Speelweide kwamen gereed. maar de uitvoering kon in 2005 nog niet beginnen. Eind juni 
begon de sanering van de bodem van de drooggezette Speelweidevijver. Deze klus was binnen drie weken 
geklaard. Het uitdiepen van de vijver tot in het grondwater ondervond echter grote vertraging; ook hieraan 
was eind 2005 nog niet begonnen. Door onverwachte problemen met het aanleggen van een zand/slib
scheidingsinstallatie in het Wasmerengebied was ook de bodemsanering van de overige vijvers van Anna's 
Hoeve eind 2005 nog niet in zicht. Alles bij elkaar zag het Speelweidegebied er gedurende 2005 desolaat uit. 

Wel kwam in de zomer van 2005 de informatie over Plan Anna's Hoeve in het terrein op gang. in de vorm 
van plaatsing (eind mei) van informatiepalen met folderbakjes. De folders kwamen in juli. Onze vereniging 
zorgde voor het vullen en bijvullen van de folderbakjes. en helaas ook voor het doorgeven van vernielingen 
aan de palen en de bakjes. Ook de saneringswerkzaamheden werden meermalen geteisterd door ergerlijke. 
geldverslindende vormen van doelloos vandalisme. 

In juli werd een begin gemaakt met het ophangen van 15 vleermuiskasten. bestemd ter compen
satie van de verdwenen rustplaatsen in oude bomen die moesten wijken voor de saneringen. 

Eveneens in juli werd bekend dat de grond rondom de Oude Poel niet (meer) vervuild is. Dit 
betekent dat de fraaie woestenij rondom de Poel tijdens en na de 
sanering waarschijnlijk grotendeels in stand kan blijven. 

In augustus brandde door onbekende oorzaak Paviljoen De Nieuwe Anna's Hoe
ve af. In 2005 kon de eigenaar nog geen opdracht geven voor sloop en herbouw. 

In 2005 bracht onze vereniging in het nieuws dat zomerhuisjesterrein De Molshoop (achter de A27) op 
I oktober 2004 is gesloten in afwachting van modernisering óf verplaatsing. Wij hopen dat dit gebied 
binnenkort kan worden toegevoegd aan natuurgebied Anna's Hoeve. waar het aardrijkskundig gezien al deel 
van uitmaakt. 

Gedurende het hele jaar 2005 liep de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voor plangebied Anna's 
Hoeve (zonder het Hilversumse deel van natuurgebied Anna's Hoeve. waarvoor het bestaande 
bestemmingsplan uit 1970 van kracht blijft). Knelpunten waren de eventuele zichtbaarheid vanuit de 
omringende natuurgebieden van het ontworpen 30 m hoge kantoor voor de nieuwe Rioolwaterzuivering. 
de maximale hoogte voor de woningbouw (25 m). en de maximale hoogte voor het gronddepot 
(aanvankelijk 35 m). Onze vereniging heeft op deze punten bezwaar gemaakt en heeft op één punt 
gescoord: ook het gronddepot zal niet hoger worden van 30 m. Ter vergelijking: de top van de bestaande 
Berg van Anna's Hoeve steekt slechts ruim 19 m boven de omgeving uit. 

Op 5 december ondertekenden de vijf projectpartners van Plan Anna's Hoeve een convenant. waarin taken 
en verantwoordelijkheden van de partners zijn omschreven. > > 

-
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Met dat alles staat Pian Anna's Hoeve nu goed op de rails. Een punt van zorg blijft 
het toekomstige nieuwe watersysteem. In hoeverre de vijvers van Äi1i1a's Hoeve in 
de toekomst ook in droge tijden op een aanvaardbaar peil kunnen worden 
gehouden (hoger dan de grondwaterstand), door gebruikmaking van schoon 
effluentwater van de nieuwe zuivering, en/of van eveneens schoon Z.g. interceptie
water, is nog allerminst duidelijk. Het Goois Natuurreservaat (GNR) en het Hoog
heemraadschap (dienst Waternet, voorheen DWR) zijn het nog over belangrijke 
zaken oneens. 

Ook moet er nog het nodige worden gedaan aan planvorming voor het gesaneerde vijvergebied, inclusief 
een 'inhaalslag voor achterstallig onderhoud, en verbetering van de recreatieve voorzieningen. Vlak naast 
Anna's Hoeve worden zo'n 700 nieuwe woningen gebouwd, en veel bewoners daarvan zullen ook in Anna's 
Hoeve komen recreëren. Het vijvergebied moet die recreatiedruk wel goed kunnen opvangen. 

PUBLICITEIT 

Ook in 2005 is onze vereniging weer meermalen in het nieuws geweest, 
hoewel minder dan in 2004 toen wij ons twintigjarig bestaan vierden en 
een boek uitgaven. 

Op zaterdag 10 september werd voor de 10e keer deelgenomen aan de 
Cultuur- en Vrijetijdsmarkt op de Groest. Dit leverde 21 nieuwe leden op. 

De website van de vereniging, onderhouden door een van onze vrijwilligers, werd regelmatig voorzien van 
de laatste nieuwtjes over Anna's Hoeve en onze vereniging. Het bezoek aan de website is duidelijk 
groeiende. 

~~ ,~.é OVERIGE CONTACTEN EN ACTIVITEITEN 

é' LAND{d~~j;~V In 2005 bleven min of meer intensieve contacten bestaan met de volgende 
NO?,ItD~H?}-/'f<ND organisaties: de Gemeente Hilversum (deelname in de klankbordgroep voor Plan 

'>'." \ Anna's Hoeve, opgeheven in mei, en in een ambtelijke projectgroep voor de 
Speelweidesanering), het GNR, Hoogheemraadschap AGV / DWR (met name i.v.m. 

de waterbodemsanering en het r:Jieuwe watersysteem), Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord
Holland, de bewonersgroep "Bodemvogels", de werkgroep "Hilversum in 't Groen" van de Vereniging van 
Vrienden van het Gooi, de Vereniging IVN Gooi, bureau Vrijwilligerswerk, de Werkgroep Landschaps
beheer Nardinclant, Landschapsbeheer Utrecht en de Natuur( -) en Milieufederatie Utrecht. Met partijen en 
politici van uiteenlopende politieke richtingen bestond regelmatig informeel contact. 

De samenwerking met het GNR, eigenaar van natuurgebied Anna's Hoeve, bleef goed. 
Er was regelmatig informeel contact met o.m. de regiobeheerder Zuid over diverse 
praktische beheerszaken, waaronder de voorwaarden voor toestemming voor diverse 
sportevenementen in Anna's Hoeve. Verder vond overleg plaats met de staf van het 
GNR in verband met Plan Anna's Hoeve. In december waren onze bestuursleden en 
actieve leden van de bosploeg weer welkom bij de eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers van GNR. 

Het bestuur hield de vinger aan de pols inzake de waterstand van de vijvers. Die gaf in 2005 echter weinig 
reden tot zorg. Het hele jaar was de (drooggezette) Speelweidevijver afgekoppeld van het watersysteem 
waardoor de overige vijvers veel minder regenwater nodig hadden om op peil te blijven. Eénmaal, in juni, 
heeft DWR op ons verzoek water ingelaten vanuit het Laarder Wasmeer. In de rest van het jaar viel er 
voldoende regen. In augustus kwam de visplaats zelfs enige tijd onder water te staan. 

SLOT 

De in 2005 daadwerkelijk aangevangen saneringen, het herstel van de bij de saneringen aangerichte 
schade, de herinrichting van Anna's Hoeve voor intensieve recreatie, en het toekomstige 
watersysteem zullen in 2006 onze aandacht blijven opeisen. 

-
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2005 

en BEGROTING 2006 

IN begroting 2005 werkelijk 2005 

betalende leden 970 

contributie 4.500 
(=gemiddeld per lid) (4,64) 

gift 
boeken 
video+recreatierapport 
rente 
tekort 

totaal in 

Kantoorartikelen 
Lief en leed 
Koerier 
Drukwerk 
Bestuur+Porto 
website 
Boswerk 
KvK en Lidmaatschappen 
PR 
Jubileumviering 
video 
symposium 2006 
statutenwijziging 
diversen 
overschot 

totaal uit 

500 
1.800 

25 
150 

6.975 

500 
200 

3.500 
500 
500 

160 
40 

100 
700 

25 
100 

650 

6.975 

985 

5.087,95 
(5,16) 

556,50 
2.624,50 

62,50 
176,99 

8.488,44 
======== 

382,42 
279,50 

2.810,40 

385,46 

42,48 
32,93 
65,40 

641,70 
200,00 

105,90 
3.802,65 

8.488,44 
======== 

begroting 2006 

975 

4.750 
(4,87) 

200 

200 
1,375 

6.525 

500 
200 

3.000 
250 
500 
250 
160 

65 
100 

800 
600 
100 

6.525 

saldo per 31-12-2004 saldo per 31-12-2005 

Kas 
Giro 
Kapitaalrekening 
Totaal 

Totaal in 2005 
Totaal uit 2005 
Toename 

20,62 
2.300,75 
6.049,19 
8.370,56 
======== 

8.488,44 
4.685,79 
3.802,65 

Kas 
Gi ro 
Kapitaalrekening 
Totaal 

saldo 31-12-2005 
saldo 31-12-2004 
Toename 

195,40 
5.751,63 
6.226,18 

12.173,21 
========= 

12.173,21 
8.370,56 
3.802,65 

Tot en met 31-12-2005 zijn de totale kosten van het jubileumboek 
€ 1163,94 hoger dan de totale inkomsten (uit verkoop, subsidies en giften). 
Daar staat tegenover dat er per 31-12-2005 nog 723 boeken in voorraad 
waren (inclusief enkele boeken die al wel waren verkocht, maar waarvan de 
inkomsten nog niet per 31-12-2005 waren ingeboekt). Bij een veronderstel
de verkoop tegen de ledenprijs van € 2 vertegenwoordigen deze boeken 
een balanswaarde van € 1446. 

-
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VOGELEXCURSIE: 
WOENSDAGAVOND 26 APRIL 

De al bijna traditionele jaarlijkse vogelexcursie in Anna's Hoeve onder 
leiding van onze oud-voorzitter Jelle Harder, vogelkenner bij uitstek, 
vindt dit jaar niet plaats in de vroege ochtenduren, maar op woens
dagavond 26 april om 19.30 uur. De vogelzang is dan wel iets minder 
dan in de ochtendschemering, maar evengoed zeer de moeite waard. 
Jelle kan u precies vertellen welke vogels u hoort en ziet. 

Wij verzamelen bij de slagboom in de Liebergerweg, kruising Anthony Fokkerweg. De wandeling 
duurt naar schatting anderhalf uur. Deelname is gratis. Een verrekijker kan goed van pas komen. 

WANDELING IN TELEGRAMSTIJL 

Zondag 19 maart, bewolkt, 5° C. Toch 42 mensen voor IVN-wandeling door 

Anna's Hoeve. Door gidsen rondgeleid in groepjes van gemiddeld 8 mensen. ~l~J~ 
Leerzaam! Veel kwam uitgebreid aan de orde. Dudoks omvorming van het ~ W lJ. 
oude Anna's Hoeve tot recreatiegebied met vijvers, heuvels en romantische 
bruggetjes. Douglassparren, sitkasparren en pekdennen. Open plekken in het 
bos en hun begroeiing: rimpelmos, klauwtjesmos, breekblaadjesmos, pluisjesmos, stekelvarens. 
Rode-lijstsoorten. Oude Poel: bramen en brandnetels duidelijke sporen van bodemverrijking. 
Nieuwe Speelweide: markering tracé 1ge-eeuwse Tienhovens kanaal door rij eiken, overloop
gebied voor ernstige regenval met looppad over vlonder, her en der losse bomen. Natte sanering 
van overige vijverbodems: weinig schade aan bestaande beplanting, diepere vijvers, geleidelijk 
oplopende oevers. Recent opgehangen vleermuiskasten, met poepsporen, dus in gebruik. 
Roofvogelbraakbal met haren en piepkleine botjes. Nieuw geplande amfibieënpoel in voormalig 
crossveld. Laarder Wasmeren na sanering voor watervoorziening geheel afhankelijk van regenval; 
daardoor stuk kleiner, maar wel met ondoordringbare bodems. Berg van Anna's Hoeve 
opgeworpen met grond van vuilnisbelt. Na wandeling: koffie, thee, chocolademelk en koekjes. 

Eindevaluatie: zeer de moeite waard! 

GAAT U VERHUIZEN? 

Vergeet dan vooral niet uw nieuwe adres aan ons door te geven. 
Onze gegevens vindt u op de bon achterin dit blad (omslagpagina). 
U kunt die bon gebruiken, of ons bellen, schrijven of mailen. Als uw 
Koerier bij u wordt bezorgd door een vrijwilliger, kan het blad na 
uw verhuizing niet via de post worden doorgestuurd naar uw nieuwe 
adres. Zonder uw adreswijziging kunnen wij u niet meer vinden! 
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EERDER GEPUBLICEERD VIA INTERNET ..... 
Hieronder vindt u een selectie uit recente berichten op onze website. 
Berichten over Bestemmingsplan Nieuw Anna's Hoeve en de nieuwbouw voor de 
rioolwaterzuivering zijn omgewerkt tot het artikel op de pagina's 4 t/m 6 in dit blad. 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN ANNA'S HOEVE E.O. 

Onze secretaris in het Gulden 50ek 

(woensdag I februarÎ 2006) 

Vrienden van Anna's Hoeve, 

Uw webmaster is niet gewocln om zelf de artikelen te schrijven voor deze website. Het merendeel van de 

berichten wordt aangeleverd door het bestuur, en met name door de secretaris, Gerard F eet. Zoals u 

ongetw~feld weet zet Gerard zich al velejaren in voor onze vereniging. Deze inzet wordt nu beloond met 

een insch~ving in het "Gulden 50ek van de Gemeente Hilversum" 

Gerard sch~tt in z~n dagboek op intemet dat h~ zeer vereerd is dat hem dit overkomt. Wel Gerard, ook 

w~ als vereniging z~n vereerd dat dit "onze" secretaris over·komt. We z~n trots opje. Van harte 

gefeliciteerd! 

Webmaster 

(donderdag 2 februari 2006) 

Gerard Peet is al sinds de oprichting 1984 lid van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. In 
1994 werd Gerard secretaris van onze geweldige vereniging. 

Zijn vermelding in het Gulden Boek is iets waar we als vereniging heel erg trots op zijn. Voor de 
mens Gerard is deze eervolle vermelding een prachtige erkenning voor het vele werk dat hij voor 
Anna's Hoeve heeft gedaan en nog doet. Persoonlijk ben ik nog niet eerder een secretaris tegen 
gekomen die over zijn capaciteiten beschikt. Ik zal ze eens benoemen met hoofdletter!! Inzet, 
Passie, Nauwkeurigheid, Geweldige dossierkennis, Netwerker, Altijd aanwezig, Redactie, Lay-out
bewaker en bovenal Eerlijkheid. » 
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Het behoud van Anna's Hoeve en de toekomst van dit mooie natuur en parkgebied zijn altijd het 
uitgangspunt voor zijn inzet, kennis en kunde. 

Ook als lid van de bosploeg heeft hij samen met anderen veel vogelkers verwijderd maar ook het 
nodige opbouwwerk verricht. 

Mede namens de leden van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. wil ik Gerard van 
harte feliciteren met zijn vermelding. 

Meijndert Ruitenberg, voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. 

Naschrift: Foto's van de plechtigheid op J maart en de bij die gelegenheid uitgesproken feestrede 
zijn te vinden op de website van onze vereniging, zie blz. 20. - Redactie Koerier 

Leefbaar Hilversum gaat over de schreef 
(dinsdag 7 maart 2006) 

Vlak voor de verkiezingsdatum heeft Leefbaar Hilversum in de wijk grenzend aan Anna's Hoeve 
een pamflet verspreid dat de indruk moest wekken dat de Vereniging tot Behoud van Anna's 
Hoeve Leefbaar Hilversum aanbeveelt als een partij die waard is om op te stemmen. Links 
bovenaan het pamflet prijkte het logo van het briefpapier van onze vereniging. Dit logo is zonder 
ons medeweten en uiteraard zonder onze toestemming gebruikt. 

Het bestuur van de Vereniging is zeer ontstemd over het pamflet dat ons logo draagt, en een zeer 
misleidende tekst bevat, en beraadt zich op stappen tegen LH. 

Het leedvermaak dat LH. bij de raadsverkiezingen is gedegradeerd tot de derde partij van 
Hilversum is dan ook groot. 

Naschrift; Zie ook blz. 21 in deze Koerier. - Redactie Koerier 

GNR gaat optreden tegen ruiters in Anna's Hoeve 
(donderdag 9 maart 2006) 

Sinds ongeveer een half jaar wordt Anna's Hoeve regelmatig bezocht door 
paardrij~ende jongedames, die niet ver van Anna's Hoeve vandaan wonen. 
De lieftallige amazones rijden over de voetpaden, en soms over de 
drooggevallen bodem van de gesaneerde Speelweidevijver. 

Wandelaars (al dan niet met hond) en ruiters op dezelfde paden, dat gaat niet goed samen. Nogal 
wat mensen zijn bang om dicht in de buurt van een paard te komen. Uitwerpselen komen op de 
paden terecht, en de paardenhoeven zijn ook niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de zandpaden. 
Op de toegangsborden aan de rand van Anna's Hoeve staat duidelijk dat alleen wandelaars 
toegang hebben tot (de paden in) het natuurgebied. 

Op grond van ontvangen klachten heeft het Goois Natuurreservaat 
besloten om "handhavend" te gaan optreden. Meerderjarige ruiters 
gaan onverbiddelijk op de bon, kinderen te paard krijgen een 
waarschuwing. 

En fietsers dan? Officieel mag op de paden ook niet worden gefietst. Een (gewone) fietser die 
rekening houdt met de wandelaars bezorgt echter nauwelijks of geen overlast. Vandaar dat fietsen 
op de zandpaden gewoonlijk wordt gedoogd. 

Naschrift: Een op dit sitebericht gebaseerd stukje in de Gooi- en Eemlander van II maart 
beweerde ten onrechte dat er bij onze vereniging klachten over de ruiters zouden zijn binnen
gekomen. Er zijn door de vereniging dan ook geen klachten aan GNR doorgegeven. AI in 
december heeft het bestuur besloten niets te ondernemen tegen ruiters in Anna's Hoeve zolang de 
overlast zeer beperkt blijft. Voor de handhaving door GNR bestaat overigens wel alle begrip. -
Redactie Koerier 
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Werkgroep Nardinclant plagt vergraste heide in Anna's Hoeve 
(donderdag 16 maart 2006) 

Op zaterdag 11 maart hebben 14 vrijwilligers van de werkgroep 
Landschapsbeheer Nardinclant, aangevuld met twee leden van 
onze bosploeg, hard gewerkt in natuurgebied Anna's Hoeve, en 
wel in een hoek van "het Heitje" en op de aangrenzende vergraste 
heide langs de A27. 

In de afgelopen jaren zijn op deze heidevelden al heel veel bomen en struiken weggehaald, en nu 
kwam de zwaarste klus aan de beurt: het afplaggen van vergraste stukken heide. Daarbij werden 
plekken met mossen- en korstmossengroei zoveel mogelijk gespaard. Hoewel er tientallen 
vierkante meters vergraste heide tot op het zand zijn weggeplagd, blijft er op deze heideterreinen 
nog werk genoeg voor vele nieuwe vrijwilligerswerkdagen! 

Dit oostelijke deel van Anna's Hoeve heeft een natuurfunctie, en ligt in de ecologische 
hoofdstructuur. Dat is een (landelijk) netwerk van verbindingswegen voor planten en dieren, 
waarlangs deze zich van het ene natuurgebied naar het andere kunnen verplaatsen. Uitsluitend 
via dit deel van Anna's Hoeve, helaas doorsneden door de A27, grenzen de centrale Gooise 
natuurgebieden en de Utrechtse natuurgebieden van de Heuvelrug nog aan elkaar. 

Struikheide is een vegetatie die typerend is voor schrale, zandige bodems. Bij een beheer van 
niets doen zal de heide verg rassen en vervolgens verbossen. Plaggen is een methode om de 
bodem te verschralen en daarmee de groeimogelijkheden voor heide te vergroten. Het is de 
bedoeling dat op het kale zand spontaan jonge heide gaat groeien. Het verzamelde plagsel van 
deze actie zal door het Goois Natuurreservaat worden gebruikt om de ril langs de Nieuwe Poel op 
te vullen. 

Nardinclant is eerder in Anna's Hoeve aan het werk geweest in maart en november 2000 en in 
februari 2004. Open plekken in drie bospercelen zijn daarvan de stille getuigen. Op deze plekken 
kan het bos zich verjongen met verschillende soorten bomen, struiken en kruiden. 

Voor een verslag van Nardinclant over de heide-actie in Anna's Hoeve, met foto's, zie binnenkort 
de website http://www.nardinclant.nl (klik op "Verslagen"). 

Vierde "Nieuwsbrief Anna" verschenen 
(donderdag 16 maart 2006) 

Op 9 maart verscheen de vierde editie van Nieuwsbrief Anna, de gezamenlijke uitgave van de 
projectpartners van Plan Anna's Hoeve: de provincie Noord-Holland, de gemeenten Hilversum en 
Laren, het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, en het Goois Natuurreservaat. De 
nieuwsbrief is enkele dagen daarna via de post huis-aan-huis verspreid in het deel van Hilversum 
gelegen tussen de spoorlijn naar Baarn, de Oosterengweg I Jan van der Heijdenstraat, en de 
Larenseweg. 

Net als de vorige edities hebben onze ca. 450 leden die wonen buiten het verspreidingsgebied 
deze "Anna" ook per post toegezonden gekregen. Uitsluitend hiervoor heeft onze vereniging 
adreslabels aangemaakt. Er zijn dus geen adressen uit ons ledenbestand aan de gemeente 
verstrekt die voor andere doeleinden gebruikt zouden kunnen worden. 

'~nna~ Huis" 

In de derde "Anna" van november 2005 stond een bericht en 
een plaatje van "Anna's Huis", het tijdelijke projectkantoor 
voor Plan Anna's Hoeve dat begin 2006 geplaatst zou 
worden op de GNR-parkeerplaats bij de Bergvijver, 
tegenover het afgebrande Paviljoen. Omdat hiervoor eerst 
nog een artikel 19-procedure nodig bleek (omdat plaatsing 
niet past in het geldende bestemmingsplan uit 1970) kan het 
kantoor pas over enkele maanden neergezet worden. 
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Herstel Speelweide is in volle gang 
(donderdag 16 maart 2006) 

Op maandag 6 maart begon aannemer Jos Scholman bv uit 
Nieuwegein met de voorbereidingen in het terrein voor de uitvoering 
van het herstelplan voor de gesaneerde Speelweide in Anna's 
Hoeve. Dinsdagavond werd een grote kraanwagen aangevoerd, en 

op woensdag 8 maart begon het echte werk, het "grondverzet". Bestektekeningen laten precies 
zien hoeveel de Speelweide op iedere plek moet word~n opgehoogd. Er wordt een laag schone 
grond en compost opgebracht. In de "inham" aan de zuidwestkant van de Speelweide waar eind 
april 2005 een grote wilg alsnog moest verdwijnen omdat hij in vervuilde grond stond, is wit zand 
gestort, voor de aanleg van het toekomstige strandje, dat in de plaats komt van het voormalige 
"Witte Strandje" bij de tweede vijver. 

De ontworpen nieuwe slenk wordt uitgegraven, en daar wordt een vlonderbrug overheen gelegd. 
De oude sloot die achterlangs de vroegere gemeentelijke vloeivelden liep gaat weer verdwijnen, 
maar de eeuwenoude perceelsgrens daarachter (eertijds tracégrens voor de nooit gerealiseerde 
verlenging van het Tienhovens Kanaal) zal worden gemarkeerd met zes eiken. Op de oude en 
nieuwe heuvelhellingen aan de oost- en zuidzijde komt beplanting. Op diverse plaatsen op de 
Speelweide worden eveneens bomen aangeplant, maar er blijft ook een grote open vlakte over 
waar gras wordt gezaaid. 

Het is de bedoeling dat de Speelweide, inclusief de aanplant, in april gereedkomt, uitgezonderd de 
oevers die pas onderhanden genomen kunnen worden nadat de vijver is uitgediept. De hekken 
zullen nog enige tijd blijven staan om het ingezaaide en aangeplante goed de kans te geven om 
aan te slaan. Maar het is de bedoeling dat de Speelweide komende zomer weer in gebruik 
genomen kan worden. 

Voortgang vijversaneringen in zicht? 
(donderdag 16 maart 2006) 

Terwijl het herstelwerk voor de Speelweide in volle gang is, wacht de drooggelegde 
Speelweidevijver nog steeds op uitdieping tot in het grondwater. agv Zoals verwacht is aannemer Heijmans in opdracht van 
Waternet (voorheen DWR), de uitvoerende dienst van 

Hoogheemraadschap AGV, in februari begonnen met werkzaamheden 
in en bij het Laarder Wasmerengebied. De vuilwatersloot die achter de 
sportvelden van De Zebra's eh Wasmeer langs naar het Wasmeren
gebied liep (en via welke van 1940 tot 1984 gifrijk effluent van de water
zuivering werd afgevoerd, de oorzaak van alle waterbodemvervuiling!) 
is gedempt, en hier is een toevoerweg aangelegd. Er zijn bomen en 
struiken verwijderd ten behoeve van de aanleg van werkterreinen. Ook in Anna's Hoeve moesten 
enkele bomen sneuvelen om de toekomstige vijversaneringen mogelijk te maken. Zand uit de 
Speelweidevijver is nodig om een van de werkgebieden in het Wasmerengebied te egaliseren en 
te verstevigen, zodat daar een zand-/slibscheidingsinstallatie kan worden neergezet. 

Als er geen verdere tegenvallers optreden, kan vanaf mei de Laapersveldvijver gesaneerd wor
den. Daarna komt vanaf juni de Riebeeckvijver aan de beurt, en vanaf juli het Ven achter het Are
napark, vroeger Sportpark, en het z.g. Watergat langs de Diependaalselaan, net aan de andere 
kant van de spoorlijn naar Utrecht. Na de zomervakantie komen dan de overige vijvers van Anna's 
Hoeve aan de beurt, tenslotte gevolgd door de Laarder Wasmeren, verreweg de grootste klus. 

Het uitdiepen en verbreden van de verbindingssloot (de "slurf') tussen de Speelweidevijver en de 
Vijver bij het vroegere Witte Strandje gebeurt waarschijnlijk pas nadat alle vijvers van Anna's 
Hoeve zijn uitgebaggerd en de omleidingspijp voor het regenwaterriool weer is weggehaald. 

D 
{~, 

Ons Internet-adres is bereikbaar via: go.to/annashoeve 

en ook via: www.annas-hoeve.tk 
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DE FOUTE BRIEF VAN LEEFBAAR HILVERSUM 

lEEFBAAR ANNA·S HOEVE 
UW STEM WAARD 

Hilversum, 3 maart 2006 

Aan de bewoners van Anna's Hoeve en omstreken 

Voorzitter Meijndert Ruitenberg van de Vereniging tot Behoud van 
Anna's Hoeve e.o. heeft Leefbaar Hilversum oniangs een royaal 
compliment gegeven voor de actieve steun. 

Vier jaar geleden werd er een heftige strijd gevoerd over de toekomst van 
Anna's Hoeve. Er lagen plannen waar bijna niemand het mee eens was. 
De afgelopen vier jaar is er door twee wethouders, Niek Kreugel en Maurice 
Koopman, beiden van Leefbaar Hilversum, hard gewerkt aan de toekomst 
van dit prachtige natuurgebied in Hilversum. 

Bewoners, de vereniging, het Gooisch Natuurreservaat, de sportverenigingen, 
provincie en gemeente werden het eens over de aanpak van de bodem
sanering. Woningbouw, sportvoorzieningen, waterzuivering en niet te 
vergeten het natuurbehoud stonden centraal. December vorig jaar werd door 
alle partijen een convenant ondertekend, het bestemmingsplan werd daarna 
door de raad aangenomen. 

De komende vier jaar zullen in nauw overleg met alle betrokkenen de 
plannen verder uitgewerkt moeten worden. Dat moet in goede handen 
blijven. 

Stem daarom op 7 maart Lijst 1 Leefbaar Hilversum of breng een 
voorkeurstem uit op nummer 11 Maur1ce Koopman. 

Leefbaar Hilversum, de partij die lage woonlasten bovenaan 
heeft staan. Hilversum mag nooit meer de duurste 
gemeente worden. 

W 
lfffBAUH.IHVtRSUM 

Het volledige programma kunt u lezci1 d!; wttw.l~wiilèfSUn1.nl 

Naar aanleiding van de tekst van dit LH
pamflet brengen wij in herinnering dat 
die plannen waar bijna niemand het 
mee eens was, indertijd warm werden 
gesteund door Jan Nagel, toen 
wethouder (en topman) van Leefbaar 
Hilversum. 

Nagel heeft toen geprobeerd deze 
plannen geheim te houden tot na de 
raadsverkiezingen van 2002. Onze 
vereniging wist die poging te verijdelen. 
Daarna werd Niek Kreugel inderdaad 
wethouder voor Leefbaar Hilversum, 
maar zijn voortijdig aftreden is moeilijk 
los te zien van het gebrek aan steun 
vanuit zijn fractie. Zijn opvolger, 
Maurice Koopman, is verantwoorde
lijk voor de bouw van het door velen 
als ongewenst ervaren veel te hoge 
kantoorgebouw voor de nieuwe 
waterzuivering aan de rand van het 
Laarder Wasmerengebied. Er is dan 
ook geen sprake van dat het bestuur 
van onze vereniging, ondanks het door 
de voorzitter gegeven beleefdheids
compliment, iemand zou hebben willen 
aanbevelen om op LH te stemmen. 
Integendeel zelfs. 

LH heeft op een schaamteloze wijze misbruik gemaakt van ons logo en van de naam van onze 
voorzitter. Ook andere zaken waarvoor Hilversummers hard hebben gevochten (soms met veel 
hulp van andere partijen, waar LH in geen velden of wegen te bekennen was), zoals het tegen
houden van de sloopplannen voor de Electrobuurt, het behoud van de Tesselschadekerk en de 
wijze van inrichting van de Simon Stevinweg, heeft LH in de desbetreffende wijken gebruikt voor 
partij propaganda. Je moet maar durven. Het is te dol voor woorden! 

* VERSTERKING VAN DE KOERIERREDACTIE GEZOCHT 

In zijn voorwoord voorin deze Koerier schrijft onze voorzitter, Meijndert Ruitenberg, dat er gelukkig 
nieuwe mensen in de startblokken staan om de fakkel van de vertrekkende bestuurs- en redactieleden over 
te nemen. 

Dat neemt niet weg dat versterking van het nieuwe redactieteam zeer welkom zou zijn. Er worden dus 
leden gezocht die het leuk vinden om viermaal per jaar te helpen bij het samenstellen van dit blad. Vereist 
zijn daarbij onder meer: belangstelling voor alles wat met Anna's Hoeve te maken heeft, een dosis 
taalvaardigheid, en bij voorkeur het beschikken over een computer met tekstverwerker en e-mail. Een 
precieze taakomschrijving is nog niet te geven, omdat de (nog onvolledige) nieuwe redactie onderling de 
taken nog niet heeft verdeeld. Er wordt naar gestreefd de tijdrovende lay-out van het blad uit te besteden. 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Sander Koopman (zie blz. 10) of met voorzitter 
Meijndert Ruitenberg (zie blz. 2) 

----
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peildatum 

a 
MOSSEN EN KORSTMOSSEN 
De heer Freek Stegehuis, verenigingslid en kenner van mossen en korstmossen, heeft in 2004 op 
eigen initiatief een inventarisatie gemaakt van de (korst)mossengroei op de open veldjes in het 
oosten van Anna's Hoeve. We mogen delen van zijn onderzoeksresultaten in het februari- en 

(I) 
0 
.!. 
c. 
cp 

..... 

april nummer van de Koerier publiceren. Dat doen we graag, want zijn onderzoek onderstreept de 
grote verscheidenheid aan kleine organismen in natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve. 

De cursieve tekst is overgenomen uit Freeks inventarisatie. De opsommingen van namen van 
(korst)mossen zijn afkomstig uit door hem gemaakte tabellen, en speciaal toegevoegd zodat u zich 
kunt verlustigen aan de schilderachtige namen. 

HET GEITENWEITjE 

Bij de kruising van de A27 en de spoorlijn in het zuidoosten is een padden- en kikkerpoel gegraven. Het 
uitgegraven zand groeit langzaam dicht met vooral ruig haäl717os. Dit bladmos wortelt diep en houdt het 
zand stevig vast Het talud van de A27 is beplant met zomereiken. Aan de westkant ligt een naaJdhout
perceel Aan de zuidkant loopt de spoorlijn met bosrand. De noordelijke kant wordt gescheiden door een 
beboste greppel. 

Het veldje ken ik al meer dan 70 jaar als een schraal begroeid terrein zonder houtopslag. Het was 
voorheen bekend als het Groene Veldje. Bij de aanleg van het fietspad naar de instellingen voor 
gehandicapten te Baarn in 1987 werd het ter compensatie van de bomenrooi beplant. Op enkele berken en 
eiken na is de beplanting niet aangeslagen. De groei van de overgebleven boompjes is ook niet indruk-
wekkend. Na bijna 20 jaar is de stam van de meeste niet veel meer dan polsdik. > > 

-
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De begroeiing bestaat naast enkele grassen, wat heidespurrie en schapenzuring, hoofdzakelijk uit 
mossen en korstmossen. Voor de aanplant zijn er voren getrokken die van oost naar west lopen. Ze zijn in 
de loop der jaren geërodeerd, waardoor het terrein golvend is geworden. Deze accidentatie, hoewel 
onnatuurlijk, heeft een nïke mossen- en korstmossen groei tot gevolg. Het terrein is daardoor zowat geheel 
begroeid met gevorkt heidestaartje. Andere C/adonia s [een soort korstmossen - red] komen er 
spaarzaam voor. _ 

Ook enkele bladmossen zijn er in groten getale, zoals haakmos, bleek dikkopmos en ruig haarmos. 
Zandhaarmos is er in mindere mate en de overige bladmossen zijn er schaars. Een bijzonder veldje, dat 
zich onderscheidt door het ontbreken van struikheide, die er ook nooit gegroeid heeft. 

Bladmossen: gewoon pluisdraadmos, gewoon knopjesmos, gewoon smaragdsteeltje, 
bleek dikkopmos, gewoon dikkopmos, gedraaid knikmos, veenknikmos, gewoon 
puntmos, grijs kronkelsteeltje, gewoon kronkelsteeltje, purpersteeltje, gewoon 
pluisjesmos, gewoon sikkelsterretje, gewoon gaffeltandmos, fijn laddermos, geplooid 
snavel mos, gewoon klauwtjesmos, heideklauwtjesmos, bronsmos, gewoon peermos, 
zandhaarmos, ruig haarmos, groot laddermos, gewoon haakmos, muurmos en groot 
duinsterretje. haarmos 
Levermossen: gedrongen kantmos. 
Korstmossen: vliegenstrontjesmos, poedergeelkorst, gewoon kraakloof, bosschildmos, gewoon 
schorsmos, groene schotelkorst, gewone poederkorst, verstopschildmos, gewoon schildmos, 
heksenvingermos, gestippeld schildmos, kroezig dooiermos, groot dooiermos, klein dooiermos, fijn 
bekermos, smal bekermos, gevorkt heidestaartje, bruin bekermos, dove heidelucifer, rafelig 
bekermos en ruw heidestaartje. 

HET CROSSVELD 

In het oosten ligt de A2 7, waarvan het talud begroeid is met zomereiken. In het westen ligt een greppel 
met daarachter een perceel van voornamelijk naaldhout. Dit is in september 2004 ingrijpend bewerkt door 
Nardinclant. In het zuiden liggen twee greppels met zomereiken en berken. In het noorden ligt ook een 
greppel met daarachter een lariksperceel. 

Het Crossveld Îs in november 2004 voor een groot deel van bomen ontdaan door het Noord-Hollands 
Landschap. Veel van het hout ligt in de greppels, wat ik toch wel jammer vind, vanwege de begroelÏng, 
maar ook omdat de greppels er al sinds mensenheugenis liggen, dus een historisch onderdeel zijn van 
Anna s Hoeve. 

Het veld bevat veel struikheide, maar vormt geen echt aaneengesloten heideveld Sommige delen 
bestaan uit diverse heidegrassen. Voorts open zandige delen en de accidentatie is matig. De bodem is 
uitbundig begroeid met mossen en korstmossen. De bomen die er staan zijn opvallend spaarzaam begroeid 
met korstmossen. 

Bladmossen: gewoon knopjesmos, bleek dikkopmos, gewoon dikkopmos, gedraaid knikmos, 
boskronkelsteeltje, grijs kronkelsteeltje, gewoon kronkelsteeltje, purpersteeltje, gewoon 
pluisjesmos, gewoon sikkelsterretje. gewoon gaffeltandmos, fijn laddermos, gewoon klauwtjesmos, 
heideklauwtjesmos, bronsmos, gewoon peermos, fraai haarmos, zandhaarmos, ruig haarmos, groot 
laddermos, gewoon haakmos en muurmos. 

Rendiermos 
(korstmos) 

Levermossen: gedrongen kantmos. 
Korstmossen: poedergeelkorst, gewone poederkorst, 
verstopschildmos, gewoon schildmos, heksenvinger
mos, heideveenkorst, bruine veenkorst, slijmige veen
korst, kroezig dooiermos, groot dooiermos, klein 
dooiermos, open rendiermos, fijn bekermos, rood 
bekermos, smal bekermos, kopjesbekermos, rode 
heidelucifer, gevorkt heidestaartje, bruin heidestaartje, 
bruin bekermos, patatzakbekermos, dove heidelucifer, 
rafelig bekermos, vals kronkelheidestaartje, ruw heide
staartje en kronkelheidestaartje 

ar
, 
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Bekermos 
(Cladonia), 

een korstmos 

--- --
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Anna's Hoeve puzzel: pseudoniemenzoeker 
"Met wie heb ik het genoegen?" 

Onze puzzel bestaat uit een aantal bekende pseudoniemen, artiestennamen en typetjes. Spoor ze op 
en zet de overgebleven letters in de onderstaande balk. Streep ze door in de linkerrij. Let op de 
spaties en leestekens in de oplossingsbalk, deze zijn al weergegeven. De gehele zin vormt de 
oplossing. Om de mensen uit de anonimiteit te halen, staan naast de gevraagde aliassen hun echte 
namen vermeld. Veel puzzelplezier! 

K W S I L E G 0 V J K I L E L G E M M A L G S L 

E C X 0 M I T N E 0 R R N A N N A 0 M E E A I L 

J R N I I S E N 0 A L I 0 I S A C H A 0 R 0 N E 

E 0 N I E V N S S L A T K N N E F Z R T K E T R 

M E 0 I L Y A R B C T K A R K A I G K I 0 N N R 

M A T S A S 0 0 L E E R E I 0 E E E T T 0 0 I A 

N J H R T C Y E E H T 0 E R R M L 0 W 0 S 0 C C 

0 E E A Y 0 A U R J N H I B I E N R A 0 A 0 0 I 

R A 0 L R H E E R 0 T A L C 0 F A G I R L L L 0 

N U L H C B 0 N Z 0 A N H I R R A E N A B A A U 

B I U I T U A S 0 N R A I E S I 0 B N B E A A R 

W E M 0 0 R E R V R E A 0 E L T R A A E R R S H 

B C L H G R E A E L A 0 W E H S 0 K Z T T 0 M E 

H E T C E U N T V 0 Y A F 0 0 S J E A T S F A L 

R E B G A 0 L -. 0 E M A IJ Y E E P Y R K I T A R M 

W L N I I M F L E I R V S E T I N E S G I 0 T U 

0 A E S B N P R I T P T 0 C R T N H N I N L I T 

Z E L V I S C 0 S T E L L 0 T S H I A R G T N L 

E R A S M U S S 0 I V A 0 S I U 0 L H B N A H 0 

A N I U 0 N A V E R 0 N A N H 0 J N 0 T L E A T 

L S W Y A V A 0 R A H C I R F F I L C N B M R T 

R E 0 N 0 W E I V E T S W I L L Y A L B E R T I 

U R N R A A B R 0 T C I V A N N A E N Q U I S T 

T 0 N A R B Y L L I W E R I A T S A 0 E R F E N 



Gevraagde namen voor de puzzel: 
A DEN DOOLAARD 
ADRIAAN VAN DIS 
ANDRE VAN DUIN 
ANNA ENQUIST 
BELCAMPO 
BIBEB 
BRIGITTE BARDOT 
CLiFF RICHARD 
DjTIESTO 
ELTONjOHN 
EL VIS COSTELLO 
EMINEM 
ERASMUS 
FRED ASTAIRE 
FREDDY MERCURY 
FRITS SPITS 
GEORGE BAKER 
GEORGE MICHAEL 
HANS KAZAN 
HEINTJE DAVIDS 
HELMUT LOTTI 
jENNY AREAN 
jOHNNY JORDAAN 
JOOST DEN DRAA YER 
KOOS ALBERTS 
KRONKEL 
L1ESBETH LIST 
LOUIS DAVIDS 
MARK1WAIN 
MARTIN HART 
MEATLOAF 
MICHAEL CAINE 
PIETER T HOEN 
ROBERT LONG 
RUDI CARRELL 
RUUD GULLIT 
SINT NICOLAAS 
STEVIE WONDER 
STING 
TITO 
TRIJFEL 
VADER ABRAHAM 
VICTOR BAARN 
VOLTAIRE 
WARD RUYSLINCK 
WETHOUDER HEKKING 
WILLY ALBERTl 
WILLY BRANDT 
WILLY CORSARI 
ZANGERES ZONDER NAAM 
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Echte naam: 
CORNELIS SPOELSTRA 
ADjE MULDER 
ADRI KYVON 
CHRISTA WIDLUND 
HERMAN PIETER SCHONFELD WICHERS 
ELiSABETH M. LAMPE-SOUTBERG 
CAMILLE JAVAL 
HARRYWEBB 
TIJS VERWEST 
REGINALD DWIGHT 
DECLAN MCMANUS 
MARS HALL BRUCE MATHERS 111 
GERRIT GERRITSZOON 
FREDERICK AUSTERLITZ 
FAROUK BULSARA 
FRITS RITMEESTER 
JOHANNES BOUWENS 
GEORGIOS PANAYIOTOU 
HANS MULDERS 
HENDRIKA DAVID 
HELMUT LOTIGIERS 
JOHANNA KLARENBEEK 
JOHANNES VAN MUSSCHER 
WILLEM VAN KOOTEN 
KOOS KROMMENHOEK 
SIMON CARMIGGEL T 
ELiSABETH DRIESSEN 
SIMON DAVID 
SAMUEL LANGHORNE CLEMENS 
MAARTEN 'T HART 
MARVIN LEE ADAY 
MAURICE MICKLEWHITE 
FRANS GOEDHART 
JAN GERRIT LEVERMAN 
RU DOLF KESSELAAR 
RUUD DIL 
BRAM VAN DER VLUGT 
STEVELAND HARDAWAY 
GORDON MATTHEW SUMNER 
jOSIP BROZ 
NICO SCHEEPMAKER 
PIERRE KARTNER 
PRINS BERNHARD 
FRANCOlS AROUET 
RAYMOND DE BELSER 
KEES VAN KOOTEN 
CAREL VERBRUGGE 
HERBERT ERNST KARL FRAHM 
WILHELMINA SCHMIDT 
MARY SERVAES-BEY 

-
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NIEUWE STATUTEN 

De nieuwe Statuten van onze vereniging zijn in concept gereed. Zij 
zijn tot 20 april op afspraak in te zien bij de secretaris (Diependaalse
drift 20 te Hilversum, e-mail gerardpeet@hetnet.nl, tel. 035 6215168). 
Ook kan daar om toezending worden gevraagd: op papier, of digitaaJ 

via e-mail. 

Het is de bedoeling dat de nieuwe Statuten in de Algemene Ledenver
gadering op 20 april as. worden vastgesteld. Daarvoor moet minimaal 
tweederde van de aanwezige stemgerechtigde leden ermee instemmen. 

De belangrijkste wijziging betreft de doelstelling van onze vereniging, die ruimer is geformuleerd, 
zodat de vereniging bij bezwarenprocedures minder risico loopt om niet als belanghebbende te 
worden erkend. De nieuwe doelstelling luidt als volgt: 

De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de instandhouding van het in de ge
meenten Hilversum en Laren gelegen gebied bekend als "Anna s Hoeve" en de daaraan gren
zende gebieden als natuurgebied met rustige recreatie en het stimuleren en coördineren van al 
hetgeen daarmede, in de ruimste zin genomen, verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Overeenkomstig het huidige Burgerlijk Wetboek is bepaaJd dat in de Algemene Ledenvergadering 
het hele bestuur moet worden gedechargeerd (vroeger werd alleen de penningmeester 
gedechargeerd). In officiële taaJ: 

jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de 
jaarvergadering -gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar 
bedoelde commissie; 
b. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende 
boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit het jaarverslag en de rekening en verantwoording 
blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt 

Volgens de oude Statuten moest het bestuur uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigings
jaar, dus vóór I april, het financiële jaarverslag publiceren: een onhaaJbaar artikel, dat dan ook nooit 
is nageleefd. 

Financiële stukken moesten volgens de oude Statuten tien jaar lang worden bewaard; deze termijn 
is teruggebracht tot zeven jaar, de minimumperiode voorgeschreven in het Burgerlijk Wetboek. 

Het lidmaatschap staat niet alleen meer open voor "natuurlijke personen" maar ook voor 
rechtspersonen enlof niet-ambtelijke organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die het doel van de 
vereniging onderschrijven. Op onze ledenlijst staan al jarenlang enkele rechtspersonen, die volgens 
de oude Statuten eigenlijk alleen maar "begunstiger" (=donateur) konden zijn. Het blijft statutair 
onmogelijk om als "fam." (dus als gezin) als lid ingeschreven te staan. Helaas hebben veel leden zich 
in het verleden op die manier laten inschrijven; daar is nooit op gelet. Praktische problemen heeft 
dat overigens nooit opgeleverd. 

Nog drie wijzigingen: een artikel in de nieuwe Statuten opent de mogelijkheid om ereleden te 
benoemen (hoewel dat woord in de tekst niet voorkomt); wij hebben al jarenlang twee ereleden. 
Verder is het maximale aantal bestuursleden teruggebracht van I 0 naar 9. En voor het indienen van 
tegenkandidaten voor het bestuur zijn nu minimaaJ 10 in plaats van 5 leden nodig. Voor het overige 
gaat het vrijwel alleen maar om tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen. 

Het is de bedoeling ook het Huishoudelijk Reglement van de vereniging te gaan herschrijven zodat het, 
beter dan het reglement uit 1984, aansluit op de Statuten en op de beproefde gang van zaken in onze 
vereniging. 

-
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Van de redactie 

Voor u ligt de geheel vernieuwde Anna's Hoeve Koerier. Nadat in april van 

dit jaar een groot deel van de redactie haar werk beëindigde, heeft een 

nieuwe redactie de draad weer opgepakt. Hetty Jouvenaar en Eric 

Haverkamp zijn in de redactie gebleven. Zij verrijken de Koerier met 

foto's, de puzzel en de waterstanden (in samenwerking met Gerard Peet). 

Hetty zorgt ook voor een extra redactionele controle van de conceptver

sie. Sander Koopman en Meindert Ruitenberg zijn nieuw toegetreden tot 

de redactie. Sander is verantwoordelijk voor de eindredactie, Meindert 

houdt zich vooral bezig met het schrijven van teksten en het werven van 

gastauteurs. De oproep om redactieleden in de vorige Koerier heeft er ook 

toe geleid dat we voortaan samenwerken met een professionele vormgever: 

Rutger Coucke van De Ontwerpfabriek heeft ervoor gezorgd dat de Koerier 

een geheel nieuw en modern aanzien heeft gekregen. Een flinke verande

ring ten opzichte van wat u tot nu toe gewend was. Ook de verschijnings

frequentie is aangepast. Voortaan verschijnt ons blad drie keer per jaar. 

Zoals u kunt zien heeft het wegvallen van enkele redactieleden tot 

gevolg dat deze Koerier wat dunner is dan u gewend was. De redactie 

zal haar uiterste best doen om voor de volgende Koeriers meer kopij te 

vergaren, maar hierbij doen we ook graag een beroep op u. Heeft u iets 

dat u interessant lijkt voor de Koerier, schroom niet en neem contact 

op met de redactie. Uw bijdragen zijn welkom. Ook als u belangstel

ling heeft om in de redactie plaats te nemen, bent u van harte welkom. 

Door Sander Koopman 
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Betaalbaar wonen in het groen 
Sinds april dit jaar is Ben Hammer 

vanuit het Hilversumse gemeente

bestuur verantwoordelijk voor Plan 

Anna' s Hoeve. De redactie heeft hem 

onlangs een interview afgenomen. 

Door Meijndert Ruitenberg 
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"Een unieke kans voor Hilversum" , 

zo noemt wethouder Ben Hammer 

de ontwikkelingen op Anna' s Hoeve. 

Hammer: "Ik zie de woonwijk Anna's 

Hoeve vooral als een betaalbare wijk in 

het groen. In ons collegeprogramma 

hebben wij dan ook afgesproken om 

maximaal 700 woningen te bouwen 

waarvan de helft in de goedkope 

sector." Recreatiemogelijkheden zijn er 

genoeg voor de toekomstige bewoners, 

met de nabijgelegen Speelweide en 

de heuvel waar de rioolwaterzuive

ring in komt. Hammer: "Niet alleen 

voor de wijkbewoners, maar ook voor 

alle andere Hilversummers moet dit 

een prettig gebied worden, waar de 

natuur en de stad elkaar raken." 

Samenwerking 
op de vraag wat Ben Hammer van de 

samenwerking met de andere partijen 

vindt, volgt een laconiek antwoord: 

"Dat die samenwerking nu heel goed 

is verbaast me niets. We winnen ten 

slotte allemaal met Plan Anna' s Hoeve. 

Waternet krijgt een prachtige nieuwe 

rioolwaterzuiveringsinstallatie, een 

echt technisch hoogstandje, het Goois 

Natuurreservaat kan de natuur een 

nieuwe impuls geven met de schone 

laarder Wasrneren en wij krijgen een 

uitbreidingsmogelijkheid voor de 

stad. En de provincie heeft de kans 

één van de grootste saneringspro

jecten in Nederland te trekken." 

De bestuurders van de vier deelne

mende organisaties zien elkaar drie 

keer per jaar. Werkgroepen zijn met 

de deelprojecten aan de slag. Daarin 

zitten medewerkers van de verschil

lende organisaties. Zij spreken elkaar 

bijna wekelijks en zorgen ervoor 

dat de projecten op tijd af ko,rnen. 

Stroomversnelling 
Plan Anna' s Hoeve komt in het najaar 

in een stroomversnelling. Dan start 

de bouw van de nieuwe rioolwater

zuivering en maakt de gemeente de 

randvoorwaarden voor het woongebied 

bekend. "Uiteraard wil ik Hilversum

mers betrekken bij de opzet en het 

uiterlijk van de nieuwe woonwijk, 

daar volgen in 2007 de eerste uit

nodigingen voor", aldus Hammer. 

Ofhij er zelf wil gaan wonen? "Ik 

ben net verhuisd in Hilversum, 

dus aan weer de boel inpakken 

moet ik even niet denken. Maar ik 

sluit voor de toekomst niets uit" , 

stelt een lachende Ben Hammer. 

• 



lYIountainbikeroute door Anna's Hoeve? 
Onlangs dook de suggestie op om een mountainbikeroute aan te leggen 

door Anna's Hoeve. Het bestuur heeft aangegeven een tegenstander hiervan 

te zijn. 

Het Goois natuurreservaat kent een 

"Klankbordgroep gebruikers natuur

terreinen" . In het verslag van een 

, recente vergadering van deze klank

bordgroep is de suggestie gedaan aan 

het GNR om bij de (her)inrichting 

van het gebied Anna's Hoeve een 

mountainbikeroute te realiseren. 

Overlast 
In Anna's Hoeve veroorzaken moun

tainbikers vooral in het weekend bij 

mooi weer overlast. De paden en hel

lingen van en naar de bult van Dudok 

die vaak worden bereden zijn een 

voorbeeld wat er dan vernield wordt. 

Onze vereniging is een voorstander 

van rustige recreatie. Ook in Anna's 

Hoeve worden de mountainbikes tegen 

beter weten in (we hebben ze liever 

helemaal niet) gedoogd. Er is zelfs één 

keer per jaar op een uitgezet parcours 

een wedstrijd voor mountainbikes. 

Dit gaat altijd in goed overleg en er 

is een leuke vorm van samenwerking 

tussen GNR, de MB fietsclub en Ver

eniging tot Behoud van Anna's Hoeve. 

Voor onze vereniging is dat genoeg. 

Vereniging is tegen 
Het bestuur is erop tegen dat er bij 

de herinrichting van Anna's Hoeve 

na de saneringen, een speciaal aan

gelegde route voor mountainbikes 

wordt opgenomen. Dat betekent dat 

de vereniging aan deze planvorming 

geen medewerking zal verlenen. Tevens 

heeft het bestuur verzocht om bij de 

uitwerking van dergelijke plannen eerst 

de mening te peilen van onze vereni

ging, en er niet van uit te gaan dat het 

vanzelfsprekend is om zo'n route ook 

in en door Anna's Hoeve te laten lopen. 

Door Meindert Ruiteitberg 

Anna's Huis 
geplaatst 
Door Meindert Ruitenberg 

Onlangs IS op het parkeerterrein 

tegenover het voormalige Paviljoen 

Anna's Hoeve het "Anna's Huis" 

geplaatst. Dit is een tijdelijke cabi

ne in de huisstijl van Plan Anna' s 

Hoeve die de komende jaren op het 

parkeerterrein zal staan. 

Het markant gekleurde gebouwtje 

wordt gebruikt door de organisaties die 

zich bezig houden met de uitvoering 

van Plan Anna" s Hoeve. De bedoeling 

van de cabine is dat bewoners uit de 

omgeving en gebruikers van Anna's 

Hoeve die meer willen weten over de 

voortgang van de werkzaamheden, hier 

met hun vragen terecht kunnen. Er zal 

worden aangegeven wanneer men in 

deze tijdelijke behuizing terecht kan 

voor vragen of gewoon een bezoekje. 
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Saneringen rond Anna's Hoeve: 
In de zomer van 2006 is het goed 

om de balans op te maken van 

de stand van zaken van de 

sanering. Er is veel gebeurd, maar 

er moet nog veel meer gebeu

ren in dit deel van Hilversum. 

Dit artikel geeft een overzicht van 

de stand van zaken. 
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Door Fred de Haan 

Fred de Haan is medewerker 

beleid en plannen bij Waternet 

De werkzaamheden zijn eind 2004 

begonnen met het droogzetten van de 

Speelweidevijver. Die moest worden 

drooggezet om herverontreiniging na 

sanering te voorkomen. De sanering 

van de Speelweidevijver was nodig om 

de gemeente de Speelweide te laten 

saneren. Zo werd dus eind 2004 de 

aanvoer van water uit de Laapersvijver 

en de Riebeeckvijver omgeleid met een 



Het pad tussen het Laarder Wasmeer en 

de sportvelden, dat voordien nau

welijks toegankelijk was vanwege de 

bramen, werd gebruikt als rijroute 

voor de kraan. Daarna was het een 

tijdje stil. Pas vlak voor de zomer was 

er weer activiteit. Toen is de sliblaag 

van de Speelweidevijver gesaneerd. 

Het slib is afgevoerd naar Smink, een 

afvalstort langs de A 1 bij Amersfoort. 

Eigenlijk was het de bedoeling om het 

slib te behandelen in de slibverwer

king, maar omdat de hekken steeds 

werden omgegooid, is besloten de 

sanering van de Speelweidevijver in 

de planning naar voren te halen. Vanaf 

zomer vorig jaar konden de hekken 

dus weg en was het een grote zandbak. 

Veel mensen hebben door de vijver 

gelopen en dat is leuk want inmiddels 

kan dat niet meer. Begin 2006 kon 

hoe staat het ervoor? 
grote stalen leiding. De aanvoerleiding 

komt nu uit in de tweede vijver van 

Anna's Hoeve. Daarna zijn de vissen ge

vangen. De vissen zijn in overleg met de 

hengelsportvereniging overgezet in de 

andere vijvers van Anna's Hoeve. Het vis

sen was nog een heel spektakel! De firma 

die had gevist gaf al aan dat niet alle vis 

kon worden weggevangen en dat hebben 

we het daaropvolgende voorjaar gezien. 

De meeuwen en de reigers hebben zich 

te goed gedaan aan de jonge vis, die ze 

zo voor het grijpen hadden. De grootste 

exemplaren zijn aan de dood ontsnapt 

omdat ze te groot waren voor de reigers 

en zijn er later alsnog uit gehaald. 

Slibverwerking 

In het voorjaar van 200S heeft de aanne

mer de toekomstige werkterreinen in het 

Laarder Wasmeer van bomen ontdaan. 

de aannemer eindelijk een toegangs

weg aanleggen naar het toekomstige 

werkterrein achter de voormalige 

kynologendub. De oude effluentsloot is 

gesaneerd, gedempt met schoon zand 

en voorzien van een goede verharding. 

Daarna is een aanvang gemaakt met het 

saneren van de toekomstige werkter

reinen. Het grote werkterrein achter 

de voormalige kynologendub is eerst 

voorzien van een zanddam rondom de 

contour van het werkterrein. Vervol-

gens is het water weggepompt uit het 

gebied en is het slib gesaneerd. Het 

slib is tijdelijk opgeslagen in afwach

ting van behandeling. Het werkter

rein is circa 1,1 ha groot. Ook een 

kleiner werkterrein is gesaneerd. 

Speelweidevijver verdiept 

In april dit jaar is gestart met de verdie-

ping van de Speelweidevijver. Vroeger 

werd de Speelweidevijver kunstmatig 

op een hoog niveau gehouden, maar 

dat is in de nieuwe situatie niet de 

bedoeling, waardoor de vijver droog 

zou kunnen vallen. Om dit te voor-

komen is de vijver verdiept. Het zand 

wordt gebruikt om de werkterreinen 

in het gebied van de Laarder Wasme

ren op te hogen en geschikt te maken 

voor inrichting als werkterrein. Toen de 

werkzaamheden in de Speelweidevijver 

eind mei klaar waren was de vijver 

gevuld met grondwater. Omdat het 

warm weer was, en het water werd op

gewarmd, is de vijver direct in gebruik 

genomen door bewoners om er lekker 

te zonnen en te zwemmen. Begrijpelijk 

natuurlijk, maar niet verstandig. Het 

water heeft namelijk niet de functie 

zwemwater en Waternet of gemeente 

controleren de waterkwaliteit ook niet, 

zodat mensen het risico lopen dat ze 

na het zwemmen ziek worden. Het is 

dus beter om er niet te zwemmen. 

Pauze voor Anna's Hoeve 
Na de zomervakantie zal er een tijdje 

niets te zien zijn in Anna's Hoeve. Ik 

verwacht pas in 2007 weer werkzaam

heden in Anna's Hoeve. Na de zomer 

zijn er wel werkzaamheden voorzien in 

het gebied van de Laarder Wasmeren. 

De werkterreinen worden klaargemaakt 

en ingericht en in de stad zal een aan

vang gemaakt worden met de sanering 

van het Watergat en de Laapersvijver. 

Na de sanering van de Laapersvijver 

zal in 2007 verder worden gegaan 

met de sanering van het Ven achter de 

Diependaalselaan, de Riebeeckvijver 

en daarna de vijvers van Anna's Hoeve. 

In 2008 volgen dan de meren uit het 

LaarderWasmeer en eind 2008 hopen 

we met de sanering klaar te zijn. 
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De ijsvogel is één van de kleurrijkste vogels van ons land. De laatste jaren is de stand van dit prachtige vogeltje 

in het Gooi flink vooruit gegaan dankzij een geslaagd herstelproject. 

De 'hemelsblauwe saffier' 
in het Gooi weer springlevend 
In 1998 kreeg u in het Gooi nauwelijks 100 cm diep, met aan het eind een hol 

de kans om de ijsvogel te zien, want van ongeveer 15 cm. Geschikte oevers 

we hadden slechts één broedpaar in zijn schaars in en rondom het Gooi. 

Gooi- en Vechtstreek. In 2005 was 

uw kans beduidend groter, omdat 

het aantal broedparen gestegen was 

naar 37! Ik heb het over de "Blauwe 

schicht" zoals hij ook wel genoemd 

wordt. De ijsvogel, met zijn kobalt

blauwe lijf, witte hals en wangvlek, 

met oranje poten en een dolksnavel, 

in de natuur te mogen waarnemen is 

een ervaring om nimmer te vergeten. 

Kwetsbaar 
Het is een tijd lang slecht gegaan met 

de ijsvogel in Nederland. Sinds 2004 

staat de ijsvogel niet meer op de rode 

lijst, maar de populatie blijft kwets

baar. Een strenge winter kan het aantal 

vogels decimeren, want anders dan 

zijn naam doet vermoeden houdt hij 

niet van de winter. En zeker niet van 

ijs . Dat komt omdat zijn voedselbron 

in het water te vinden is. Ook in de 

winter, want hij houdt geen winter

slaap, hij is immers een warmbloedig 

diertje. En ijs op het water betekent 

voor hem dat de deur naar de etens

kast op slot gaat. In strenge winters 

kan het zelfs zijn dood worden. Een 

ander probleem is de grote woning

nood bij ijsvogels. IJsvogels nestelen 

in steile oevers langs water. Ze graven 

in zulke wanden een gang van 50 tot 
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Herstel 
Sinds een aantal jaren is de IJsvo

gelwerkgroep 't Gooi bezig met het 

uitvoeren van maatregelen om de 

ijsvogels tand te bevorderen. De groep 

houdt zich voornamelijk bezig met het 

creëeren van nieuwe nestgelegenheden 

voor ijsvogels. Dankzij de inspanningen 

van deze groep is de ijsvogelstand in 

het Gooi zich duidelijk aan het her

stellen. Daardoor maakt u nu reeds 

een grote kans de ijsvogel langs de 

Een ijsvogelmannetje. Het mannetje biedt het vrouwtje 

in de paringstijd een visje aan. Het aanbieden van een 

visje kan je herkennen aan de wijze hoe hij het visje 

in de bek houdt. Zij zal namelijk op deze wijze bij het 

doorslikken van eerst de viskop zich niet kunnen beze-

ren aan de stekels van de vis. Zo laat het mannetje het 

vrouwtje zien, naast een goede aanstaande echtgenoot, 

ook een goede toekomstige vader te zijn door op de juiste 

wijze het voedsel aan te brengen. Foto: Harry de Klein 

Vecht, op de plassen rondom het Gooi 

en op de landgoederen aan te treffen. 

En misschien in de toekomst ook wel in 

Anna's Hoeve? Ondanks dit succes is het 

noodzakelijk dat we de ijsvogel blijven 

monitoren en de eisen die de IJsvogel 

aan zijn leefomgeving stelt, te helpen 

creëren dan wel in stand te houden. 

Een compliment aan 
Jelle Harder 
De stuwende kracht achter het IJsvo

gelproject is ons lid Jelle Harder. Jelle 

heeft met dit project een belangrijke 

bijdrage geleverd aan het herstel van de 

ijsvogelstand. Tevens is hij erin geslaagd 

om mensen, ook leken, zo enthousiast 

te maken dat zij zich wilden inzetten 

voor het IJsvogelproject en gedurende 

langere tijd aan deze groep verbonden 

blijven. Dat is een compliment waard! 

Door Gerry K1uvers-Kessler 

Gerry K1uvers-Kessler is lid van de IJ s

vogelwerkgroep 't Gooi 



Tijdens de warme dagen van de afgelopen tijd is de Speelweidevijver 

ontdekt als Strand Anna's Hoeve. Toch is zwemmen in de Speelweidevijver 

niet geheel zonder risico's. 

Op zondag 11 juni bijvoorbeeld was 

om 1 8.30 het aantal personen die 

strand Anna's Hoeve ontdekt had

den opgelopen tot zo'n 100. Ge

zinnen met parasols tegen de zon, 

kinderen met zwembanden om, 

enzovoort. Mensen zochten verkoe-

ling in het water of lagen lekker te 

zonnebaden. Men genoot duidelijk 

van het nieuwe water in Hilversum. 

Kanttekeningen 
Er zijn wel enkele kanttekeningen te 

plaatsen bij het gebruik van de Speel

weidevijver als zwemwater. De vijver 

is niet als zwemwater bedoeld. Zo 

wordt de waterkwaliteit niet bewaakt, 

en geeft de waterbeheerder geen 

garantie dat de kwaliteit van het water 

voldoende is om veilig te zwemmen. 

Ook zijn er diepere delen in de vijver 

die niet gemarkeerd zijn, waardoor 

gevaar voor verdrinking bestaat. De 

voorzieningen rondom de vijver zijn 

niet berekend op intensief gebruik als 

speelwater. Zo zorgden bewoners van 

de nabijgelegen Cocon onlangs al voor 

extra rommel langs het strandje. Zij 

hebben echter daarna toegezegd twee 

keer per week met een schoonmaak

ploegje weer schoon schip te maken. 

De gemeente ontraadt het zwemmen 

in Anna's Hoeve ten zeerste en heeft 

daarom extra verbodsborden geplaatst. 

Door Meindert Ruitenberg 

VERBODEN 
TE ZWEMMEN 

In verband met 
gevaar voor de 
gezon~heid 

Artikel 461 W.v.s. 

~, •• ,' ""''''''.''AA' 
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Anna's Hoeve Puzzel: beroepen uit vervlogen tijden 

Door Eric Haverkamp 

Nee, we hebben het dit keer niet over vacatures die tegenwoordig uitstaan, maar weI over een keur van beroepen 

die vroeger werden uitgeoefend. De opdracht is om de gevonden beroepen door te strepen en de overgebleven letters 

in de oplossingsbalk te zetten. De gearceerde hokjes staan voor spaties. Hierna ontstaat een modern spreekwoord. 

Dus, aan de arbeid! 

R B N L B G R P R T R E I N E D I U R K R L R 
E L R A H A A E E A H A A N S P R E K E R E E 

V A E N 1'4 A R R G I N C Z R IJ P V D K I K T P 

L A K T E T R B E R L F E E E I I E H A U T E 

A S I A E I E N I N E S 0 N U T L N 1'4 T I E 0 
Z B 0 A A V K I A E T H N H K B T N N U P R R 
K A 0 R B I I N R S R W C E R S E U L E E Z 1'4 
A L K N E 0 D E I G 1'4 S IJ E R S N K R W R E 0 
W G E 0 U R 1'4 R R B 1'4 A E N R A L A R G E T S 

K 1'4 P P R E E B A A L L K A D 0 H E A R 0 T D 
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Lid worden? if -
Opgave lidmaatschap Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve 

Ondergetekende, 

Naam: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats : 

Handtekening : 

geeft zich op voor het lidmaatschap van de ~reniging tot Behoud van Anna's Hoeve. De contrib

tie bdraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. 

Stuur dit formulier inllevuld op naar. het secretariaat: 

F. Carrière 

Rozenstraat 30 

1214 BT HILVERSUM 

M / V 
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Arna.s Hoeve Koerier jaargang 23, nummer 4-2006 

De Anna' s Hoeve Koerier 
De A..nna 's Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad 

van d" Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. De Koerier be

vat artikelen, kort nieuws en mededelingen over Anna's Hoeve 

en omgeving, en over de vereniging. Het blad verschijnt drie 

keer per Far. Overname van artikelen is toegestaan met bron

verreldng. Kopij is welkom, aanlevering bij voorkeur in elek

trani ,c he vorm bij het redactieadres : teksten in .DOC-formaat 

en afbeeldingen in .JPG-formaat. Als elektronische aanlevering 

voor u een probleem is, neem dan contact op met de redactie. 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bij

dragen in te korten en/ of te redigeren. 

Druk Drukkerij Brügemann, Hilversum 

Opmaak: www.ontwerpfabriek.com. Hilversum 

Oplage. 1000 exemplaren 

Op Internet. \v\\'vv: annas-hoeve. tk 

De redactie 
De red?ctie van de Anna's Hoeve Koerier bestaat uit de 

volgende personen: 

E. Haverkamp 

J vd Heijdenstraat 91, 1223 BH Hilversum 

M.H. Jouvenaar (redactieadres ) 

Besselslraat 4, 1223 EL Hilversum, 06-12021050, 

hettyjouve1.1aar@wanadoo.nl 

S. Koopman (eindredactie) 

Ij"terweg 24A, 1221 JL Hilversum , 035-7723267, 

e--lail op aanvraag 

M.L. Ruitenberg Lijsterweg 70, j 22 1 JM Hilversum 

035 · 6832762 

De vereniging 
De VerEniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. is opgericht 

111 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten Hilversum en 

Laren gelegen gebied Anna's Hoeve in stand te houden als 

natuurgebied met rustige recreatie. De vereniging onderneem t 

hiertoe diverse activiteiten, zoals overleg met gemeenten, 

terreinbeheerders en de waterbeheerders, het geven van rond

leidingen en het uitvoeren van beheerwerk. 
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Lid worden? 
Lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die 

de doelstelling van de vereniging ondersteunt. De contributie 

bedraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Neem voor meer infor

matie of aanmelding voor het lidmaatschap contact op met 

de secretaris of vul het opgaveformulier elders in dit blad in. 

Uw gegevens wijzigen? 
Neemt u voor wijziging van uw gegevens, bijvoor

beeld als u verhuist, contact op met de secretaris. 

Het bestuur 
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van An

na's Hoeve e.o. bestaat uit de volgende personen: 

M.L. Ruitenberg (voorzitter) 

Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum, 035-6832762 

F. Carrière (secretaris) 

Rozenstraat 30, 1214 BT Hilversum, 035-624 1817 

J.J.M. de Ridder (penningmeester) 

Kam. Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum, 035 -6835031 

W.H. Fontaine 

Anth. Fokkerweg 62, 1223 NG Hilversum, 035-6424710 

J.P. van Hemert 

Anth. Fokkerweg 22. 1 223 NE Hilversum 

S.Koopman 

Lijsterweg 24A, 1221 JL Hilversum, 035 -7723267 

C.A.N. van Vliet 

Minckelersstraat 171, 1223 LE Hilversum, 035 -6833007 

Overige handige informatie 
Algemeen beheer: 

Dagelijks beheer: 

Contactgegevens GNR: 

Poul Hulzink, 

hoofd terreinbeheer 

Gerrit Kremer, 

regiobeheerder Zuid 

6214598 

internet: www.gnr.nl 

GADToezicht en handhaving : 6991888 

Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734 
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Van de redactie 
Door Sander Koopman 

Het einde van het jaar is een goed moment om terug te denken aan wat is 

geweest, en om vooruit te kijken naar de toekomst. Van beide richtingen 

treft u in deze Koerier het nodige aan. Veel mensen hebben dit jaar genoten 

van de natuur in en rondom Anna's Hoeve, en w illen dit graag met u delen. 

Zo treft u een verslag aan van een leerzame wandeling door het Laarder 

Wasmerengebied, en maakt u kennis met een zeldzame libellensoort die 

in Anna's Hoeve is aangetroffen. We constateren in ieder geval dat Anna's 

Hoeve voor veel mensen een belangrijke rol speelt in hun natuurbeleving. 

Vanzelfsprekend kijken we ook vooruit. Het Plan Anna's Hoeve van 

de gemeente Hilversum is nu aardig gefixeerd, maar dat betekent 

niet dat er niets meer verandert in en rond Anna's Hoeve. Zo heeft 

het Goois Natuurreservaat nieuwe ideeën ontwikkeld voor de in

richting van Anna's Hoeve. Realisatie daarvan betekent een forse ver

andering voor bepaalde delen van het gebied. De gemeente Baarn 

heeft ingrijpende plannen voor het gebied dat grenst aan de ooste

lijke helft van Anna's Hoeve. Vanzelfsprekend volgt het bestuur deze 

ontwikkelingen op de voet en laat waar nodig haar stem horen. 

De nieuwe Koerierredactie begint inmiddels enige routine te krijgen. Het 

vorige nummer is geëvalueerd, en dat heeft tot verbeteringen in de op

maak geleid. Ook zijn nu enkele hinderlijke tekstuele fouten hersteld. Het 

verslag van de jaarvergadering vindt u in dit nummer alsnog. De oproep 

in de vorige Koerier om kopij aan te leveren heeft een uitstekend effect 

gehad: uw blad is nu veel dikker dan afgelopen zomer. De redactie wil alle 

auteurs langs deze weg graag hartelijk danken voor hun bijdragen' Ook in 

2007 hopen we weer veel lezenswaardige bijdragen te mogen ontvangen. 

De redactie wenst u fijne feestdagen en een gezond 2007 ' 
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Voorzitter gezocht! 

In 2007 zal onze voorzitter Meijndert 

Ruitenberg na acht jaar de voorzit

tershamer neerleggen. Dit betekent dat 

onze vereniging een nieuwe voor

zitter nodig heeft. Tot nu toe is het 

bestuur er nog niet in geslaagd om 

een geschikte kandidaat te vinden. 

Daarom vragen wij nu alle leden om 

eens na te denken of het voorzitter

schap iets voor u is, of dat u misschien 

iemand kent die het leuk zou vinden 

om voorzitter te worden. Van een 

voorzitter verwachten we dat hij /zij: 

-Anna's Hoeve een warm hart toedraagt 

-Belangstelling heeft voor de poli-

tiek rondom Anna's Hoeve 

-De vereniging wil en kan ver

tegenwoordigen op bijeen

komsten en in overleggen 

-In staat is om het bestuur te 

leiden en de bestuursverga

deringen voor te zitten 

-Vaardig is met de PC 

Heeft u belangstelling om voorzitter 

te worden, of kent u een geschikte 

kandidaat? Neemt u dan zo snel moge

lijk contact op met één van de be

stuursleden. De contactgegevens vindt 

u in het colofon. Uw reactie wordt 

uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

Het bestuur. 
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Contributiebetaling 2007 

Graag breng ik u langs deze weg op 

de hoogte van enkele veranderingen 

inzake de betaling van uw lidmaat

schap in 2007. De acceptgiro's voor 

2007 zullen er anders uitzien dan in 

de vorige jaren. Uw lidnummer staat 

er niet meer op. Dat is omdat geen 

enkele tekst op de acceptgiro - behalve 

het betaalde bedrag en uw naam en 

adres - nog door de Postbank naar 

de penningmeester wordt gestuurd. 

Schrijft u dus NIETS op de acceptgiro. 

De penningmeester krijgt uw mede

delingen namelijk niet te zien! Met de 

Notulen van 
Gehouden op donderdag 

20 april 2006 in de bovenzaal 

van de voormalige 

Ontmoetingskerk. 

Aanwezig 18 leden (incl. 

bestuursleden). Van drie leden 

(bestuurslid Sander Koopman, 

redactielid Ineke Marx en van 

Preek Stegehuis ) is bericht van 

verhinderingontvangen. 

1. Opening 
Om 19.38 uur opent voorzitter Meijn-

dert Ruitenberg de vergadering met 

een welkom aan de aanwezigen. De 

secretaris meldt de ontvangen be-

richten van verhindering. De voorzit-

ter constateert dat alle aanwezigen 

de presentielijst hebben getekend. 

acceptgiro die wij u in januari sturen 2. Notulen vorige ALV 
kunt u alleen voor u zelf betalen, niet De notulen van de op 18 april 2005 

voor uw huisgenoten of andere leden. gehouden jaarvergadering, zoals 

Wilt u voor meerdere personen tegelijk afgedrukt in een Anna's Hoeve Koerier 

betalen, dan kan dat niet meer met de waarvan een aantal exemplaren op een 

acceptgiro die w ij u sturen. Dat kan wel tafel in de gang ligt, worden ongewij-

met uw eigen overschrijvingskaart of u zigd en zonder discussie vastgesteld. 

kunt gebruik maken van Internetban-

kieren . Geeft u dan wel aan voor welke 3. Ingekomen stukken 
lidnummers de betaling bedoeld is. Er zijn geen voor deze vergadering 

bestemde ingekomen stukken. 

Met vriendelijke groet, 

J.J.M. de Ridder, penningmeester 

4. Jaarverslag 2005 
Het jaarverslag 2005, zoals afgedrukt 

in de jongste Koerier, wordt ongewij

zigd en zonder discussie vastgesteld. 

5. Financieel jaarverslag 
Bij het financiële jaarverslag over 2005 

licht penningmeester Hans de Ridder 



de jaarvergadering 2006 
toe dat er sprake is geweest van een 

vrij groot, niet structureel overschot, 

vooral als gevolg van de verkoop van 

een flink aantal jubileumboeken uit 

voorraad. Op een vraag van de heer 

Griffioen wordt geantwoord dat er 

dit jaar al weer een stuk of vijftig 

exemplaren zijn verkocht. Het financi

ele jaarverslag wordt ongewijzigd en 

zonder verdere discussie vastgesteld. 

6. Begroting 2006 
Bij de begroting 2006 licht de pen

ningmeester toe dat er sprake is van 

een klein, niet structureel tekort 

als gevolg van twee eenmalige uit

gaven: voor het gehouden Sympo

sium, en voor de statutenwijziging. 

De begroting wordt ongewijzigd 

en zonder discussie vastgesteld. 

7. Verslag 
kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie (bestaande 

uit de heer K. de Wolff, en reser

velid de heer W Fontaine, beiden 

ter vergadering aanwezig) heeft de 

financiën gecontroleerd en in orde 

bevonden. Het was de penningmees

ter niet gelukt een afspraak te maken 

met kascommissielid mevrouw Tuk. 

De voorzitter leest de verklaring van 

de kascommissie voor. Het bestuur 

inclusief de penningmeester wordt 

door de vergadering gedechargeerd. 

8. Benoeming van de 
nieuwe kas
controlecommissie 

Herbenoemd wordt de heer Kees de 

Wolff. Uit de vergadering stellen zich. 

voorts beschikbaar de heer Eric Haver

kamp en (als reservelid) de heer Ron 

Haanschoten. Beiden worden benoemd. 

9. Vaststelling van 
gewijzigde statuten 

Na een toelichting door de voorzitter 

aan de hand van het artikel achterin 

de jongste Koerier worden de gewij

zigde statuten met algemene stemmen 

vastgesteld. Op een vraag van RoeI 

Luijer over de noodzaak voor verbre

ding van de statutaire doelstelling wijst 

de voorzitter op ons bezwaar tegen het 

BNN-vuurwerk in Anna's Hoeve. Hier 

werden wij op grond van onze doel

stelling niet ontvankelijk verklaard. De 

secretaris wijst op de wetswijziging per 

1 juli 200S inzake het kunnen indie

nen van bezwaren bij procedures van 

Ruimtelijke Ordening. Hierdoor werd 

deze statutenwijziging extra wenselijk. 

Op een vraag van Ron Haanschoten 

wordt bevestigd dat de nieuwe statuten 

notarieel zullen worden bekrachtigd. 

Desgevraagd wordt ook bevestigd dat 

volgens de huidige statuten (en ook 

volgens de nieuwe statuten) het wij

zigen van de statuten betrekkelijk een

voudig is: instemming bij tweederde 

meerderheid van de aanwezige leden 

volstaat; er is geen quorum vereist. 

Naschrift bestuur: 

Dankzij de nieuwe statuten (met een 

breder geformuleerde doelstelling) zal 

onze vereniging naar wij hopen bij 

bezwarenprocedures worden erkend 

als belanghebbende. Ook zijn er enkele 

andere verbeteringen in aangebracht. 

De nieuwe statuten zijn op 2 juni 2006 

in bijzijn van twee bestuursleden bij 

notaris Davina gepasseerd en gedepo

neerd bij de Kamer van Koophandel. 

10. Bestuursverkiezing 
Reglementair aftredend en niet 

herkiesbaar: mevrouw H. Toes en de 

heer G. Peet. Reglementair aftredend 

en herkiesbaar: de heer S. Koopman. 

Benoembaar in de functie van 

secretaris: mevrouw F. Carrière. 

Benoembaar als lid van het bestuur: de 

heren WH. Fontaine (in de bestaande 

vacature tot 2008) en C.A.N. van Vliet. 

Op verzoek van de voorzitter vertellen 

de drie bestuurskandidaten iets over 

zichzelf. Frances Carrière is lid gewor

den via de Cursus- en Vrijetijdsmarkt 

in 1997, niet lang na haar verhuizing 

vanuit Amsterdam. Zij heeft bestuurs

ervaring en stelt die nu voor onze 

vereniging beschikbaar. Desgevraagd 

vertelt zij in de Rozenstraat te wonen. 

Wouter Fontaine is geboren Hilversum

mer, heeft enige politieke ervaring via 

de VVD afdeling Hilversum, maar is 

daarin niet meer actief. Wel is hij mede 

via de politiek bij Anna's Hoeve betrok

ken geraakt. Hij woont aan de Anthony 

Fokkerweg, vlakbij Anna's Hoeve. 

Kees van Vliet woont ook heel dicht bij 

Anna's Hoeve: aan de Minckelersstraat, 

bij de ingang van de waterzuivering, 

waar hij 12 jaar heeft gewerkt. Hij is nu 

met pre-pensioen en is door Meijndert 

voor het bestuur gevraagd. De vergade

ring stemt bij acclamatie in met de her

benoeming van Sander Koopman, met 

de benoeming van Frances Carrière als 

secretaris, en met de benoeming in het 

bestuur van Wouter Fontaine en Kees 

van Vliet. Frances en Gerard plaatsen 

hun handtekening onder de brief over 

de secretariaatswisseling, die mor-

gen zal uitgaan. De voorzitter spreekt 

achtereenvolgens Helga Toes en Gerard 

Peet toe, wijzend op hun jarenlange 

inzet voor de vereniging. Beiden krij 

gen een bos bloemen en een fles wijn 

overhandigd. Tijdens niet genotuleerd 

overleg onder de resterende bestuurs-
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leden is besloten beiden voor te dragen 

voor het erelidmaatschap, hetgeen door 

de vergadering met applaus wordt 

bekrachtigd. De voorzitter heeft ook 

lovende woorden voor scheidend re

dactielid Ineke Marx. De voor haar be

stemde bos bloemen en fles wijn zullen 

worden thuisbezorgd aangezien Ineke 

wegens koorrepetitie vanavond niet 

hier kan zijn. Ron Haanschoten, maker 

van de videofilm "Twintig jaar alert en 

actief" , memoreert in 

een geestig toespraak

je hoe hem indertijd 

werd gevraagd om 

een film over de 

vereniging te maken, 

en overhandigt aan de 

scheidende secreta-

ris twee exemplaren 

van de door hem 

gemaakte videoregi

stratie van de plech

tigheid op 3 maart, 

toen Gerard werd 

1 . Heeft de vereniging een standpunt 

over de plannen voor de Zandheu 

velweg en omgeving 7 De voorzitter 

en de secretaris lichten toe dat het 

bestuur, dank zij contact met een 

Baarns gemeenteraadslid, goed op de 

hoogte is van de ontwikkelingen. Een 

standpunt kan pas worden bepaald 

zodra er meer duidelijkheid is over 

de plannen. Openbaarmaking van 

een Gebiedsvisie Drakenburgergracht 

ingeschreven in het 

Gulden Boek van de 

Gerard Peet (links) met twee broertjes in Anna's Hoeve, winter 194-5/194-6. 

gemeente Hilversum. 

De voorzitter heet vervolgens 

de drie nieuwe bestuursle-

den welkom in het bestuur. 

Voorts vraagt hij om een nieuwe 

bezorger voor een wijk van ca. 30 

Koeriers in Hilversum-Noord. Hiervoor 

biedt mevrouw Sonja de Vente zich 

aan. Hij meldt dat de oproep "Verster

king van de Koerierredactie gezocht" 

in de jongste Koerier een welkome 

aanbieding heeft opgeleverd van een 

bedrijfje dat de lay-out gratis voor 

ons wil verzorgen, in ruil voor afdruk 

van het bedrijfslogo in de Koerier. 

Versterking van de Koerrierredactie 

is overigens nog steeds wenselijk. 

11. Rondvraag 
Kees de Wolff heeft drie vragen. 
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(de eerste stap in het planologische 

proces, voorafgaande aan een nieuw 

bestemmingsplan) is op handen. De 

vooruitzichten zijn niet ongunstig. Het 

bestuur blijft dit nauwlettend volgen. 

2. Blijkens een krantenbericht zal de 

uitkijktoren bij de Natuurbrug wor

den vervangen. Is het een idee de 

oude uitkijktoren, of het bovenste deel 

daarvan, te gebruiken voor de Berg van 

Anna's Hoeve 7 Antwoord: Er zijn nog 

geen concrete (nieuwe) plannen voor 

een uitzichtpunt op de Berg en voor 

de inrichting van de nieuwe recreatie

heuvel. Of een stukje van de bestaande 

toren daarvoor gebruikt kan worden 

kan het bestuur niet beoordelen. 

3. Is het een idee om leden te wer-

ven onder de nieuwe bewoners 

van de vele vernieuwde woningen 

in de wijk Liebergen? Antwoord: 

Het bestuur neemt dit idee mee. 

RoeI Luijer, onze webmaster, vraagt 

wie nu zijn contactpersoon wordt voor 

het aanleveren van berichten voor 

de website. Het bestuur weet dit nog 

niet. Gerard adviseert om dit onder 

te brengen bij het te vormen redac

tieteam voor de Koerier, omdat veel 

berichten voor de website ook bruik

baar zijn als kopij voor de Koerier. 

De heer Griffioen vraagt 

naar de taken voor de 

nieuwe bestuursleden; 

hoe zit het met de in het 

jaarverslag genoemde 

vacature 7 Antwoord: 

Frances Carrière is als 

nieuwe secretaris in die 

functie benoemd, en in 

de vacatures Teus Bos en 

Helga Toes zijn benoemd 

als algemeen bestuurslid 

de heren Fontaine en Van 

Vliet. Dit betekent niet 

dat dezen precies de taken 

van de vorige bestuurs

leden overnemen. Het bestuur moet 

zich nog buigen over de taakverde

ling. Het is de bedoeling het werk aan 

de ledenadministratie (waarvoor de 

secretaris statutair verantwoordelijk is) 

bij een vrijwilliger onder te brengen. 

De heer H. Bakker vraagt of wij weten 

waar het nieuwe benzinestation komt; 

hij had begrepen dat er een kans is 

dat dit "hier om de hoek" zou ko

men, dus vlak bij Anna's Hoeve. Voor 

zover het bestuur bekend komt dit 

links (=ten noorden) van de nieuwe 

brandweerkazerne, langs de Kam. On

nesweg. Het bestuur beschouwt dit 

niet als een zaak voor onze vereniging. 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit het formele 

deel van de vergadering om 20.45 



uur. Vrijwel op hetzelfde moment 

komt oud-voorzitter en erelid Jelle 

Harder binnen, die tot zijn spijt 

niet eerder aanwezig kon zijn . 

13. Informele nazit 
Hierna wordt de bijeenkomst nog ruim 

een uur voortgezet in de vorm van een 

gezellig samenzijn ter gelegenheid van 

het afscheid als bestuurslid van Helga 

Toes en Gerard Peet. Laatstgenoemde 

deelt afdrukken uit van een oude fo to 

met de vragen: Waar en wanneer is 

deze foto genomen en wie staan er 

op? Alleen Jelle raadt het juiste jaartal: 

1946 . De foto toont Gerard met zijn 

twee jongere broertjes, tijdens een 

bezoek aan Anna's Hoeve op een dag 

in de winter 1945/46, genomen vanaf 

de oever tussen het toenmalige Witte 

Strandje en het huidige dammetje (dat 

er toen nog niet was). Op de foto is 

geen boom te zien, als gevolg van de 

kaalslag in de hongerwinter. Op de 

achtergrond de originele eerste brug 

van Anna's Hoeve uit de jaren dertig, 

die er iets anders uitziet dan de te-

genwoordige bruggen. Tegen tien uur 

gaan de laatste aanwezigen huiswaarts. 

Waterstand van de Bergvijver 
Door Geert P{eet 
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Toelichting bij de waterstand 

door Gerard Peet 

In de periode van eind april tot eind 

mei 2006 was het erg droog, en toch 

ging het peil in de vijvers constant 

omhoog. Dat was te danken aan het 

saneren van de bodem van de Speel

weidevijver. Om het baggerwerk te 

vergemakkelijken pompte men zoveel 

mogelijk van het opwellende grond

water terug naar de andere vijvers. De 

afsluiting bij het dammetje was daartoe werd ingehaald. Ook van 10 tot 14 juli 

tijdelijk weer opengemaakt. Juni en van 24 tot 26 juli is erWasmeer-

was opnieuw een droge (en warme) water ingelaten. In de grafiek zijn deze 

maand . Half juni werden er in de drie pieken goed te zien. Het Goois 

Bergvijver dode karpers gesignaleerd. Natuurreservaat bleek over het inlaten 

De oorzaak is niet vastgesteld: met het van Wasrneerwater niet door Water-

zuurstofgehalte in de vijvers was niets net te zijn ingelicht. De overvloedige 

mis, en er was ook nog geen waterge- regenval in augustus is in de grafiek 

brek. Toch heeft Waternet op 22 en 23 ook goed terug te vinden. Na hoos-

juni de Romeijnschuif opengezet waar- buien steeg het peil na 10 augustus in 

door water uit het Laarder Wasrneer twee dagen tijd van 196 tot 220 cm' 

ANNA'S HOEVE KOERIER 7 
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Nieuwe ideeën voor de 
inrichting van Anna's Hoeve 
Door Gerard Peet 

Op 5 oktober heeft het Goois Natuurreservaat (GNR) een nieuwe tekening 

gepubliceerd voor project De Groene Schakel: de natuurgebieden rondom 

Anna's Hoeve die de ecologische verbinding vormen tussen het Gooise en 

het Utrechtse deel van de Heuvelrug. Deze kaart vervangt eerdere publi

caties over project De Groene Schakel, en bevat ook een aantal nieuwe 

ideeën voor de toekomstige inrichting van Anna's Hoeve. 

Dit kaartje toont de nieuwe plannen van het GNR. Let op het geplande theehuis [R]op de Speelweide en de parkeerplaatsen 

CP] bij de Liebergerweg. 

De kaart werd getoond tijdens een pre

sentatie in conferentiecentrum Draken

burg. voorafgaande aan de onthulling 

van een informatiebord bij 't Bluk over 

het nieuwe provinciale Aardkundig 

Monument' de Gooise Stuwwal' door 

milieugedeputeerde Albert Moens. 

Aan de westkant, bij de ingang van 

Anna 's Hoeve, is langs de weg een 

parkeerterreintje geprojecteerd , met in 

de hoek van de Speelweidevijver een 

nieuwe vissteiger, ter vervanging van 

de versleten vissteiger bij de Bergvijver. 

Ook verderop staat een parkeerter

reintje ingetekend, per auto bereik

baar vanaf de oostkant. Tussen beide 

parkeerterreinen blijft de Liebergerweg 

afgesloten voor motorvoertuigen. 

Nieuwe wandelroute 
Ook gaat er een nieuwe recreatieve 

wandelverbinding komen van het 

Kamrad, door het bosgebied achter 

Philips en via de nieuwe woonwijk, 



naar Anna's Hoeve. Aan de rand van de 

Speelweide staat een nieuw theehuis 

ingetekend. Het GNR hoopt dat de plek 

waar nu het afgebrande Paviljoen staat, 

inclusief het parkeerterrein daarte

genover, teruggegeven kan worden 

aan de natuur wanneer binnenkort 

het erfpachtcontract afloopt. Op de 

Bult van Dudok en de Berg van Anna's 

Hoeve zijn uitkijkpunten aangegeven. 

Om op deze hoge punten het uitzicht 

te verbeteren zullen er bomen gekapt 

moeten worden. Het is grappig om te 

zien dat het smalle paadje dwars door 

het "Reigersbos" , enkele jaren geleden 

door onze bosploeg "aangelegd" door 

in het bos een paar dode en miezerige 

sparren weg te zagen, nu op de kaart 

staat aangeduid als een bestaand wan

delpad. Dit paadje heeft zijn bestaans

recht dan ook al ruimschoots bewezen. 

Geen weg achter de Berg 
Het beste idee uit de overigens 

verfoeide (en gelukkig afgevoerde) 

"Schets Ruijssenaars" (december 2001) 

vinden we nu hier terug: een tunneltje 

onder de spoorweg door, waarmee 

Anna's Hoeve weer wordt verbonden 

met landgoed de Monnikenberg. Dit 

wandelpad over de middelste brug 

wordt een fietspad, dat aan de noord

kant (onder de Weg over Anna's Hoeve 

door) kan worden doorgetrokken, 

tussen de nieuwe waterzuivering en het 

Laarder Wasrneer door, richting Kamrad 

en Blukheide. Aan de zuidkant, van de 

brug tot in Monnikenberg, staat een 

bomenlaan ingetekend. Van een nieuwe 

verkeersweg achter de Berg van Anna's 

Hoeve langs wordt (voorlopig?) afge

zien, maar verderop is over de Weg over 

Anna's Hoeve wel weer het ecoduct 

ingetekend waarvoor de eerste plan

nen al in 1999 werden gemaakt. In de 

noordoosthoek van het Fazantenveldje 

(heideveld) is een nieuwe poel gete-

kend, en aan de overkant van de A2l 

nog een. De verkeersweg is vanaf via

duct Zandheuvel rechtgetrokken naar 

de Zandheuvelweg waardoor de hui

dige S-bocht bij snackkiosk The Sailor 

verdwijnt en de natuur aan de oostkant 

van de faunaverbinding (stobbenwallen 

onder viaduct Zandheuvel) meer ruim

te krijgt. Rondom de plek waar de A27 

over de spoorbaan heengaat, moeten 

diverse nog niet nader gespecificeerde 

maatregelen genomen worden om de 

natuurverbindingen te verbeteren. 

Bestuursstandpunt 
Het bestuur van de Vereniging is het 

eens met het ·uitgangspunt van GNR 

om recreatie zoveel mogelijk langs de 

randen te concentreren. Het huidige 

idee voor de herinrichting van de 

Speelweide vinden we echter een 

brug te ver. Er zijn teveel activiteiten 

gepland op een te kleine oppervlakte, 

waardoor het oorspronkelijke karakter 

van de Speelweide wordt aangetast. 

Het voornemen om een theehuis en 

toiletgebouwen aan te leggen, leidt er 

vrijwel zeker toe dat Alma's Hoeve fors 

meer bezoekersaantallen te verwerken 

gaat krijgen. Ook het idee om langs de 

Liebergerweg aan twee zijden par

keerplaatsen aan te leggen, vindt in 

de ogen van het bestuur geen genade. 

Het oorspronkelijke, groene, karakter 

van de Liebergerweg wordt hierdoor 

teveel aangetast. Ook de voorziene 

natuurcompenserende maatregelen 

langs de Liebergerweg komen hier

door in de knel. Het bestuur heeft 

in een informeel gesprek met GNR 

reeds aangegeven het niet eens te zijn 

met deze onderdelen van het plan. 

Bosploeg vindt 
niet-bezorgde post 
in Anna's Hoeve 

De vrijwilligers van de bosploeg van de 

vereniging kijken er allang niet meer 

van op wanneer er in Anna's Hoeve 

stapels huis-aan-huisbladen en/ of 

reclamedrukwerk worden gevonden, 

die door luie bezorgers in de bosjes 

zijn gemikt. Maar dat er niet bezorgde 

GEADRESSEERDE post wordt aangetrof

fen, dat was nog niet eerder vertoond. 

Op woensdag 18 oktober werden in 

de buurt van de spoorbaan enkele 

van zulke stapels gevonden, met post 

die ergens in september bezorgd had 

moeten worden. Het ging in totaal 

om bijna 200 poststukken, keurig per 

straat op volgorde van huisnummers 

gebundeld. De post was bestemd voor 

de Schapenstraat, Anth. Brouwerstraat, 

Prins Bernhardstraat, Mgr. v.d. Wete

ringstraat en Kampstraat. Ruim 100 

huurders van woningcorporatie De 

Alliantie hebben kennelijk nooit het 

septembernummer van het bewoners

blad ontvangen, want hun exempla

ren lagen in het bos. Met andere post 

van meer dan twintig verschillende 

afzenders, waaronder Greenpeace, ABN 

Amro, Muziekcentrum Vredenburg en 

AVRO Cultuur. Allemaal organisaties 

die dachten goed en goedkoop uit te 

zijn bij postbedrijf Sandd, de grootste 

concurrent van voorheen PTT, nu TNT 

Post. De post is alsnog teruggebracht 

naar het Hilversumse kantoor van 

Sandd, en De Alliantie is ingelicht. 
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Wandelen met Freek: 
de Zuiderheide 

Op excursie in hel Laarder Wasrneer. 

Door Freek Stegehuis 

IVN -natuurgids Preek Stegehuis gaat regelmatig op stap met zijn buurt

genoten. In een serie van drie delen beschrijft hij de wandelingen die zij in 

en rondom Anna's Hoeve gemaakt hebben. Deze keer het eerste deel: een 

wandeling over de Zuiderheide en in het Laarder Wasmerengebied. Over 

heidevelden, zandverstuivingen en bodemvorming. 



De maanden maart en begin april 

waren koud en guur met veel harde 

wind. Naast de grote hoeveelheid regen 

en winterse neerslag, was het aantal 

zonuren toch wel redelijk te noemen .. 

Dat gold ook voor onze wandeling. 

Daags ervoor was een troosteloze 

regenachtige dag en op de dag zelf 
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scheen de zon aan een strakblauwe 

hemel. Gedurende de wandeling 

verschenen er speelse bloemkoolach

tige stapelwolkjes.Voorafgaand aan de 

wandeling vroeg ik de kinderen of 

ze de tuin wel eens gespoten had

den. Daarop volgde volop: "Jai" Ze 

wisten ook, dat als je aan het knopje 

- ~. 

- / ->iII"'# ---

.. 

draait, je verder kan spuiten, maar ja 

hoe komt dat nou? In mijn jeugdjaren 

had je dat knopje niet maar kneep je 

de slangmond half of meer dicht. Hoe 

kleiner het gaatje, des te groter de 

druk en als resultaat een verre harde 

straal. Wind werkt eigenlijk net zo, 

alleen water zie je en wind niet, die 
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zich uitbreidende, heide aan. 

voel je. Wind neemt een veel gro-

tere oppervlakte in. Gaat hij door een 

smalle straat of gang dan neemt de 

druk toe en zeggen we: "Het trekt of 

het tocht." Boszomen en verhogingen 

door heuvels doen in wezen hetzelfde. 

Zij maken de windstroom nauwer. 

Kuilen door de wind 
In het begin van de wandeling ston

den we in een diepe kuil,die niet 

uitgegraven is, maar door dergelijke 

winden uitgeblazen is. Aan het grind 

in de kuil konden we waarnemen, dat 

het zand door de wind uitgewaaid is. 

Kiezels van 1 cm lagen geheel bloot. 

Dat gaf een goede indruk hoeveel 

zand er weggewaaid is. Voor ons lag 

een vlakte van zo'n 40 tot 50 meter 

breed die veel belopen wordt en hol 

uitgeblazen is. Aan weerskanten zijn 

heuvels met struikgewas waardoor de 

wind er minder grip op heeft. Hierop 

groeien grassen en mossen, waarvan 
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vooral het purpersteeltje het veld mooi 

rood kleurt.Vanwege de begrazing 

loopt er een afrastering dwars over de 

stuif vlakte. Door de afrastering wordt 

de vlakte minder betreden en ont

staat er meteen meer begroeiing. Het 

veld werd gekleurd door de kapsels 

van zandhaarrnos. Ook de mannelijke 

bloeiwijzen , de antheridiën, waren 

bezienswaardig, omdat de tere bloei

wijze zachtgeel is. Hier en daar staan 

enkelen heksennesten van borstelgras. 

Het haarrnos komt maar net met het 

kopje boven het zand uit. Doordat het 

steeds weer onderstuift, moet het elke 

keer moeite doen om boven het zand 

uit te groeien. Pak je zo'n pol dan zie 

je dat de stengel ongeveer 7cm lang is 

en het zand stevig vast houdt. Bekijk je 

het dan zie je dat het zand van boven 

wit is en naar beneden donkerder 

wordt. Het afgestorven mos begint te 

verteren en kit de zandkorrels aaneen. 

Mos en gras op een podzol 
De vraag was nu: "Hoe kan dit mos 

op dat schrale zand groeien?" Algen 

en mossen hebben geen wortelstel-

sel en zo ja, dan zijn het grotendeels 

hechtwortels. Zij kunnen zodoende 

geen of zeer beperkt mineralen uit 

de bodem halen. Zij hebben wel het 

vermogen om met het blad water en 

mineralen uit de atmosfeer te halen . De 

regen maakt ons duidelijk dat er water 

genoeg is. Dit water komt vooral vrij 

door verdamping op zee. De minera

len in het zeewater komen vrij door 

de branding en door het overslaan van 

hoge golven. Iedereen heeft wel eens 

bemerkt dat een wandeling aan het 

strand zoute lippen veroorzaakt. Ook 

vulkanen brengen vaak enorme hoe

veelheden stoffen in de atmosfeer. Aan 

het moskluitj e hadden we al gezien 

hoe het zand door het afsterven van het 

mos bemest wordt. Dit is al voldoende 

om op de schrale zandgrond grassen 

te laten groeien. Deze begroeiing remt 

de windkracht dusdanig af, dat er vlak 

achter al heuvelvorming plaats vindt. 

In deze heuveltj es troffen we ruig haar

mos, waarvan de antheridiën diep rood 

gekleurd zijn. Aan weerszijden troffen 

we oudere heuvels met podzolhorizon

ten. Podzol is de benaming voor een 

specifiek bodemtype op voedselarme 

zandgronden. Goed was te zien hoe de 

humuslaag overgaat in grij s zand, dat 

noemen we de uitspoelingslaag. Hieruit 

spoelt vooral ijzer in het maagdelijke 

zand, waardoor een zogenaamde 

inspoelingslaag ontstaat, en waarin het 

zand aaneengekit wordt. Deze horizont 

wordt donkerbruin en is praktisch 

waterdicht. Zo'n horizont wordt ook 

wel" oerlaag" genoemd. Deze laag was 

weer bedekt met jong stuifzand en de 

oppervlakte vertoonde kleurverschil

len door afgestorven resten van de 

bestaande begroeiing. Aan de westkant 

van de heuvel lag deze podzolbodem 

wederom bloot doordat het verse 

zand opnieuw weggeblazen is door de 

speelse windvlagen. Verderop kwamen 

we in een lager gedeelte, waar door het 

vocht pijpenstrootjesgras groeit. Het 

is er zo laag, dat hier een klein poeltje 

is. Bij een vraag over wat planten eten, 

had iemand verteld, dat er ook vlees

etende planten zijn. Ik vertelde toen , 

dat die plantjes, kleine zonnedauw, hier 

groeien samen met de klokjesgentiaan, 

een typisch plantje van voedselarme, 

vochtige heide. Vervolgens bestegen we 

een heuvel die in de winter spekglad 

is door de snotalg. Het groeiseizoen 

voor deze snotalg is nu voorbij en het 

algendek vergaat in de zomer tot een 

zwarte, droge massa. De alg verstikt al

les, maar zo gauw als hij het begeeft, is 

er in de kortste tijd begroeiing. Helaas 

door het koude voorjaar was dat niet 

aantoonbaar. Er groeide hoofdzake-



lijk borstelgras. Dit wordt vanwege 

de strakke opbouw van de wortelvoet 

ook wel orgelpijpgras genoemd. 

Specialiteitenrestaurant 
We vonden op de heuvel een vos

sendrol die vol zat met haar, botjes en 

schildjes van kevers. Het was duidelijk 

dat meneer in een specialiteitenrestau-

- rant was geweest en zich te goed had 

gedaan aan een "Délice de scarabées", 

een smaakvol hapje mestkevers als 

voorgerecht en als hoofdgerecht "Sou

ris entière" (gehele muis), niet gebra

den, maar met huid en haar. Voor ons 

lag nu een vlakte die prachtig purper

roodgekleurd is. Dat niet iedereen zich 

bekommert om de schoonheid werd 

ons bitter onder de neus gewreven 

zollaag ook wel genoemd) afgestoken 

heide met een zwerfkei. Aan de hand 

van een klein keitje liet ik zien hoe het 

zwerfgesteente is aangetast door het 

zwerfkeimos en het kiezeloogje. Dat 

zijn korstmossen, die bestaan uit een 

schimmel, die in symbiose leeft met 

algen. De schimmel lost in het ge

steente de mineralen op die zij nodig 

hebben en de alg haalt ze net als de 

mossen uit de atmosfeer en zorgt door 

assimilatie voor de suikers en eiwitten. 

Ook als zij afsterven eroderen de zuren 

van het korstmos het gesteente. Dit gaat 

echter zo langzaam, dat onze levens

duur niet in staat is dit waar te nemen. 

Wandelende duinen 
Verder lopend kwamen we in zo'n 

de voorgaande aangewezen krenten

boom konden we zo vaststellen dat het 

zand tot minimaal vier meter hoogte 

was opgeworpen. Er lagen kiezelsteen

tjes tot wel zes mm grootte. Die waren 

meegesleurd door de storm. Daaruit 

bleek hoe hevig de storm destijds 

geweest is. De uitgewaaide steentjes 

bewezen aan de andere kant dat de 

wind bezig is de opgeworpen hoogte 

weer af te breken. We spreken zo

doende van wandelende duinen. Vooral 

tijdens zware stormen, zoals in januari 

1990, verplaatsen de duinen zich. 

Deze storm heeft drie dagen en drie 

nachten gewoed. In den lande is toen 

voor vele miljoenen schade aangericht. 

Onder andere in de glastuinbouw, maar 

ook in Hilversum zijn in het centrum 

Het was duidelijk dat meneer in een specialiteitenrestaurant was geweest en zich te goed had gedaan 

aan een "Délice de scarabées", een smaakvol hapje mestkevers als voorgerecht en 

als hoofdgerecht "Souris entière" (gehele muis), niet gebraden, maar met huid en haar. 

door de puinbelt die er ligt. De natuur 

stoort zich niet aan zulke onachtzaam

heden, en dus was daar een aangepaste 

mossengroei, van smaragdsteeltje, 

gedraaid knikmos en kruImos. We 

troffen er een flink vermolmde den

nenboom die prachtig begroeid is met 

heidelucifers. De begroeiing ging over 

in struikheide. De paden toonden in de 

heuvels de grijze podzollaag waaruit 

we concludeerden, dat het zeer oude 

heuvels zijn met minimale overstuiving. 

Opmerkelijk waren de werkzaamheden 

van het GNR. De vliegdennen waren 

afgezaagd, omdat de stronken niet 

uitstoelen. De Amerikaanse vogelkers 

daarentegen stoelt wel uit en is daarom 

met wortel en al uitgetrokken. Het 

werd duidelijk dat zonder ingrijpen 

van de mens, de heide spontaan over

gaat in bos. Erachter lag een veld tot op 

het loodzand (zo wordt de grijze pod-

spontaan ontstaan bosgebied , dat 

overwegend uit volwassen vliegden

nen bestaat. Daartoe behoort ook de 

Drentse krent, waar niets Drents aan 

is, want hij is door de mens overge

bracht uit Noord-amerika. De Drentse 

krent is een boomachtige struik. Aan 

de grond stoelt hij uit met wel acht tot 

tien stammen die zich op drie meter 

hoogte grof vertakken en dan overgaan 

in fijne twijgjes. Zij kunnen wel zes 

meter hoog worden. Er was hier meer 

te vertellen over het stuifzand, want we 

waren weer op de grens ervan. Ik wees 

op het verschil van twee heuvels, de 

één was grijs, dus een oude heuvel, de 

andere met los wit zand, dus een jong 

ontstaan heuveltje, zonder één enkele 

grindkorrel en dus opgeworpen door 

een milde storm. Bij de beklimming 

verderop zagen we alleen de kruinen 

van de krentenbomen. Aan de hand van 

reclameborden van de gevels gerukt 

met verwondingen aan het winkelend 

publiek door opgewaaide brokstukken. 

In onze straat lagen overal verbrijzelde 

scherven van afgewaaide dakpannen. 

De Oude Postweg 
We hadden nu genoeg gezien van de 

stuifzanden en kwamen uit op de Oude 

Postweg, een middeleeuwse weg die 

van Utrecht over het Gooi naar Am

sterdam leidde. Ter hoogte van het Sint 

Janskerkhof is hij destijds opgeslokt 

door de huidige A 1 . We wandelden een 

stukje over de Postweg, liepen over een 

afgeplagd heideveldje en zagen kleine 

oranje vlekjes op de grond. Een typisch 

op de heide voorkomend klein schijf

zwammetje met de naam Zandschijfje. 

Op dit heideveld vielen vooral de zeven 

grafheuvels op, die in werkelijkheid 

het getal tien halen. De zeven waren 
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Dankzij de herstelmaatregelen van het GNR is er weer actief stuifzand in het Wasmerengebied. Deze struiken zijn gedeeltelijk ondergestoven tijdens dagen met harde wind. 

duidelijk zichtbaar en goed onder

houden. Maar de andere drie zijn nog 

net waarneembaar, verwaarloosd en 

ge rodeerd. In deze heuvels is de as van 

vroegere bewoners in urnen begra

ven. Zij woonden hier 2000 jaar voor 

Chr. en nog verder terug. Zij waren de 

eersten die de beboste delen in brand 

staken en de as als mest verwerkten 

voor de akkerbouw. Op die kale zand

grond was de as gauw verteerd, waar

door steeds meer bos het door brand 

moest ontgelden. Zo zijn min of meer 

de heidevelden ontstaan. In de loop 

der eeuwen hebben vele volkeren de 

revue gepasseerd, waarbij de levensge

woonten niet veel veranderden. Wel zag 

men dat de heide goed geschikt was 

voor begrazing, vooral door schapen. 

Stad en Lande 
Met alle respect voor de daarop vol

gende bewoners springen we over naar 

de veertiende eeuw. De toenmalige 

bewoners kregen van Floris V het ge

bruiksrecht van de Gooise gronden, dat 
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was vastgelegd in de "schaarbrieven" . 

Dat is in de loop der eeuwen overge

gaan in erfrecht. De bewoners orga

niseerden zich in de markengemeen

schap "Stad en Lande van Gooiland". 

Tot rond 1900 hebben de "Erfgooiers" , 

zoals zij heetten, de heidevelden ont

gonnen en beheerd. De heidevelden 

werden begraasd door schapen. De 

velden werden van de vroege ochtend 

tot in de namiddag begraasd waarna 

de schapen in de zogenaamde potstal 

werden ondergebracht. De beesten kre

gen zodoende een korte begrazingstijd 

en hielden hun ontlasting in. Dat was 

precies de bedoeling, want daardoor 

kon de mest opgevangen worden in 

de potstal. Werd de stalvloer te nat dan 

werden er heideplaggen afgestoken 

om de stal droog te maken. Dat ging 

een jaar door en daarna werd de stal 

geleegd en de mest uitgestrooid over 

de akkers. Om die reden waren er 7 ha 

heide nodig om 1 ha akkerland te be

mesten. Door het intensieve begrazen 

en plaggen verboste de heide niet en 

konden er plaatselijk stuifzanden ont

staan. Temeer nog omdat ook voor de 

plaggenhutten, waarin men woonde, 

heide werd afgestoken. Deze hutten 

werden afgesmeerd met leem, waar

mee ook de leemkuilen verklaard zijn. 

We waren al aardig op de terugweg en 

ik wees nog even op het vele grind dat 

er ligt. Dit grind is hier door de rivie

ren heen gebracht voorafgaand aan de 

voorlaatste ij stijd, het Saalien. Neder

land was toen een deltagebied en deze 

rivieren stroomden noordwaarts. Door 

de gletsjerstuwingen is onder meer 

de Utrechtse heuvelrug opgestuwd 

en bogen de grote rivieren af naar het 

westen, zoals het nu nog steeds is. Bij 

de laatste grafheuvel aangekomen, 

kuierden we terug naar ons vertrekpunt 

en genoten van het prachtige uitzicht. 

Freek Stegehuis is IVN -natuurgids en inventa

ris eert regelmatig in en rondom Anna's Hoeve 



Waternet heeft Oude Poel gebaggerd 

"Waternet is van 1 0 oktober tot 

en met 13 oktober bezig met het 

baggeren van De Oude Poel. Dit is 

een kleine vijver bij Anna's Hoeve 

die als onderdeel van Plan Anna's 

,Hoeve wordt gesaneerd. Vooraf

gaand aan de werkzaamheden is 

een aantal kleine bomen gerooid 

en gesnoeid ... " 

Tot zover het persbericht van Water

net van 9 oktober. In aanvulling op 

het persbericht volgt hier nog wat 

achtergrondinformatie. Het is goed 

nieuws dat er weer wat gebeurt in 

Anna's Hoeve. Nog in onze augustus

Koerier schreef Fred de Haan dat hij 

pas in 2007 weer werkzaamheden 

voor de waterbodemsanering in Anna's 

Hoeve verwachtte. De installatie om 

vrijkomend bodemslib te verwerken 

is namelijk nog niet klaar, en Waternet 

en aannemer Heijmans zijn er samen 

ook nog niet uit op welke wijze het 

De Oude Poel na uitvoering van de werkzaamheden. 

slib precies verwerkt zal gaan worden. 

Zodra de installatie klaar zal zijn is er 

een grote depotvoorraad slib die eerst 

verwerkt gaat worden. Voor de bagger

specie die vrijkomt bij de sanering van 

de Oude Poel, de Laapersveldvijver en 

hetWatergat (nabij de spoorbaan naar 

Utrecht, langs de Diependaalselaan) is 

er echter ruimte in een depot bij het 

werkterrein in het LaarderWasmeren-

gebied. Daarom worden deze drie vij

vers al wel op korte termijn gebaggerd. 

Toch vervuiling 
bij Oude Poel 
Ook van het zogenoemde plateau 

rondom de Oude Poel wordt de 

bovenlaag verwijderd. Deze blijkt in 

tegenstelling tot eerder onderzoek wél 

vervuild, zo is gebleken uit nieuw on

derzoek van bodemdeskundige Martin 

Vlaming. Dit verbaast ons niets. In ons 

bericht van 22 juli 200 5 schreven we 

al dat het verrassend was dat er geen 

vervuild slib was aangetroffen. Het 

droge gebied rondom de Poel heeft 

namelijk tussen 1954 en 1970 lang

durig onder (vervuild) water gestaan. 

Bloeiende heide en 
vroege paddestoelen 
Na de droge en hete julimaand zag het 

er naar uit dat de Gooise heidevelden 

het bloeien een jaartje zouden over

slaan. Maar dank zij de vele regen in 

augustus is dat hard meegevallen. Dat 

geldt ook voor de heideveldjes achterin 

Anna's Hoeve. Er zaten wel wat donker-

bruine plekken in, maar over het alge

meen stond de heide er mooi in bloei. 

Bijgaande foto toont de grote, oude 

heidestruiken op "Het Heitje", dat aan 

drie kanten door bos wordt omgeven. 

Wellicht ook als gevolg van de vele 

regen waren veel paddestoelen er dit 

jaar vroeg bij. De leukste paddestoel, 

de vliegenzwam, rood met witte stip

pen, komt in Anna's Hoeve gewoonlijk 

massaal voor op het heideveld langs de 

A2 7, waar nogal wat berken staan, of 

althans .... stonden. Want om dit heide

veld niet te laten dichtgroeien zijn er 

de afgelopen twee jaar heel veel bomen 

en struiken gekapt. Op al 7 september 

stond er zomaar ineens een flink en 

puntgaaf exemplaar langs het Berken

laantje, nabij de eerste brug. Ook die 

was een foto waard' Vliegenzwammen 

leven altijd samen met het wortelstelsel 

van bomen. De berk is hierbij favoriet. 

De witte stippen op de hoed zijn restan-

ten van het vel (velum) dat om de paddestoel 
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Het college van B&W van de 

gemeente Baarn heeft een ont

werp-gebiedsvisie gepresenteerd 

voor de ontwikkeling en verster -

king van het plangebied 'Draken

burgergracht' , het gebied tussen 

Baarn en Hilversum ten noorden 

en zuiden van de Zandheuvelweg . 

In deze ontwerp-gebiedsvisie staan 

wensen en voorwaarden voor meer 

landschappelijke kwaliteit, werk

gelegenheid en (zorg)wonen in het 

gebied. Ook wil het college de 

verkeersproblematiek van de Zand

heuvel weg oplossen. De ontwerp

gebiedsvisie wordt in november. 

besproken door de gemeenteraad. 
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Een ontwerp-gebiedsvisie biedt een 

ruimtelijke hoofdstructuur voor meer 

concrete bouw- en ontwikkelplannen 

later. Uitgangspunt van die toekom

stige plannen wordt dat die moeten 

bijdragen aan de versterking van de 

landschappelijke kwaliteiten van het 

gebied. Deze kwaliteiten worden 

bepaald door een rijk en afwisselend 

raamwerk van w ater en groen. Voor 

het gebied ten zuiden van de Zandheu

velweg gaat de ontwerp-gebiedsvisie 

uit van behoud en versterking van 

het cultuurhistorische landschaps

beeld. De versterking van het land

schap vindt plaats op de terreinen van 

de zorginstelling Amerpoort ASVZ 

en gaat onderdeel uitmaken van een 

groene verbinding tussen de Utrechtse 

Heuvelrug en de Hilversumse heide. 

Voor het gebied ten noorden van de 

Zandheuvelweg is de visie om het 

oorspronkelijke' slagenlandschap' te 

herstellen: weidestroken afgewis-

seld met sloten en groensingels. De 

Kaartfragment van het plangebied "Drakenburgergracht" 

ontwikkeling van natuur wordt benut 

om bestaande en nieuw te ontwik

kelen bebouwing goed in te passen in 

het landschap. Ook is er aandacht voor 

de ontwikkeling van een netwerk van 

wandel- en fietspaden om het gebied 

toegankelijker te maken voor recreatie. 

Wonen 
In de ontwerp-gebiedsvisie is ruimte 

opgenomen voor reguliere woning

bouw op en rond de zorginstellingen 

Amerpoort ASVZ en Sherpa. Door op 

de terreinen ook woningen te bou

wen voor mensen zonder beperking, 

worden de zorginstellingen gehol

pen bij de zogenaamde 'omgekeerde 

integratie' die zij nastreven. Gedacht 

wordt aan de ontwikkeling van tus

sen de 150 en 225 woningen, voor 

verschillende doelgroepen, onder

meer jongeren en senioren. Inzet is 

om de helft van de nieuwbouw te 

realiseren in de sociale woningsector, 

zowel sociale huur als sociale koop. 



Werkgelegenheid 
De ontwerp-gebiedsvisie geeft ruimte 

voor een recreatieve functie op het ge

bied van wellness, eventueel aangevuld 

met een hotelfunctie. Die kunnen, als 

ze ruimtelijk en voor de welstand goed 

inpasbaar zijn, gerealiseerd worden aan 

de noordkant van de Zandheuvelweg. 

Passende verkeers
afwikkeling 
Om de uitgangspunten van de ont

werp-visie goed tot zijn recht te laten 

komen, moet er nagedacht worden 

over een betere verkeersafwikkeling in 

het gebied. De geluidsdruk moet lager, 

de verkeersveiligheid beter en er moe

ten goede fietspaden komen. Dat heeft 

ook gevolgen voor de Zandheuvelweg, 

de voornaamste doorgaande route in 

het gebied. Deze drukke verbindings

weg tussen Baarn en Hilversum vormt 

een barrière tussen de zorginstellingen 

Amerspoort ASVZ en Sherpa, de ter

reinen waar woningbouw gerealiseerd 

kan worden. In de ontwerp-visie wordt 

een oplossingsrichting gegeven voor 

het verkeersprobleem. De meest ge

schikte variant blijkt een korte omlei

ding van het doorgaande verkeer op de 

Zandheuvelweg rond de zorginstelling 

Sherpa, de zogenaamde 'korte knip

variant' . Daardoor wordt het gebied 

waar woningenbouw gerealiseerd kan 

worden niet meer doorsneden door 

de doorgaande verbindingsweg. 

Behandeling 
De ontwerp-gebiedsvisie van het 

plangebied 'Drakenburgergracht' is 

op donderdag 16 november bespro

ken door de raadscommissie voor 

Ruimtelijke Omgeving en Beheer. 

De gemeenteraad heeft een besluit 

genomen tijdens de gemeenteraadsver

gadering van woensdag 29 november. 

Uit het Jaarverslag GNR 2005 
Door Gerard Peet 

In de afgelopen zomer heeft het 

Goois Natuurreservaat het jaarver

slag over 2005 gepubliceerd. In 

het verslag staat dit jaar behoor

lijk veel over Anna's Hoeve. Het 

belangrijkste over Anna's Hoeve 

vindt u in dit artikel. 

Anna's Hoeve 
Op de Speelweide van Anna's Hoeve 

neemt de gemeente Hilversum de 

verwijdering van vervuilde grond ter 

hand. Het gebied is dan ook voorlo

pig gesloten voor publiek. Eén van de 

gevolgen van de sanering is dat met 

het verwijderen van een aantal dikke, 

holle bomen ook schuilplekken voor 

vleermuizen verdwijnen. Samen met 

ecoloog Peter van der Lindenvan de 

Vereniging voor Zoogdierkunde wordt 

een voorstel gemaakt voor 'vervan

gende woonruimte' door het ophangen 

van vleermuiskastjes. Er wordt een 

samenwerking in touw gezet waar-

bij leerlingen van de ZMLK-school 

De Mozarthof de kastjes timmeren. 

Wethouder Maurice Koopman van de 

gemeente Hilversum hangt officieel het 

eerste kastje op in het bijzijn van de 

makers. Het Hoogheemraadschap Am

stel, Gooi en Vecht, dat het waterbeheer 

voert in dit deel van Noord-Holland, 

laat in de eerste waterpartij van An

na's Hoeve, ook wel Speelweidevijver 

genoemd, de waterstand dalen. Nadat 

de vijver is drooggevallen wordt het 

slib, dat verontreinigd is, afgevoerd. 

Slechte bruggen 
De houten bruggen van Anna's Hoeve 

zijn dringend aan onderhoud toe. Het 

oppervlak van de brugdekken wordt 

schoongespoten, en de begroeiing 

rondom de bruggen ingekort, zodat 

er meer zonlicht bij de bruggen komt. 

Hierdoor zal het hout langer meegaan. 

Een grotere renovatie van de brug-

gen wordt voorbereid. Langs de Albert 

Schweitzerweg en de Weg over Anna's 

Hoeve worden diverse bomen omge

zaagd en parallel aan de weg gelegd als 

geleiding voor kleine dieren . Zo wordt 

voorkomen dat deze al te gemakkelijk 

de openbare weg oplopen en aangere

den worden. In december helpen di

verse Hilversumse politici op initiatief 

van de Vereniging tot Behoud van An

na's Hoeve een dagje met het terrein

werk. Ze zagen er een aantal jonge bo

men om ten behoeve van het behoud 

van het open karakter van de heide. 

Beheervrijwilligers 
In de terreinen zi jn de vol

gende groepen en personen op 

reguliere basis werkzaam: 

Vereniging tot Behoud van Anna's 

Hoeve, die met haar vrijwilligers

groep en andere incidentele groepen 

dit jaar met 541 mensuren onder

houdswerk verrichte in natuurgebied 

Anna's Hoeve, en de folderbakjes 

met publieksinformatie verzorgde. 

De Groene Schakel -
sanering Laarder Wasmeer 
Opnieuw zal de aandacht uitgaan 

naar de ecologische doorgang tus

sen het Gooise deel en het Utrechtse 

deel van de Heuvelrug. In 2006 zal 

de sanering van het gebied Laarder 

Wasmeer deels voltooid worden en 

zal een start worden gemaakt met 

(wrvo'y f:i~. 2.0) 
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Het aardkundig monument bij Theehuis 't Bluk 

Het Nederlandse landschap bevat 

nog veel fenomenen die ons inzicht 

verschaffen in de geologische ont

staanswijze van het landschap. De 

provincie Noord-Holland wil zulke 

fenomenen, ook wel aangeduid als 

"aardkundige waarden", beter be

schermen en promoten, en benoemt 

daarom een aantal aardkundige 

monumenten. Eén zo'n monument 

is onlangs onthuld in het Laarder 

vtTasmerengebied. 

Door Sander Koopman 

Zevende Aardkundig monument 
onthuld bij de Laarder Wasmeren 
"Aardkundige waarden" is voor veel 

mensen een onbekend begrip. Verbor

gen onder het oppervlak bevindt zich 

een rijk archief in de vorm van lagen 

zand, grind, klei en veen, dat geolo

gen inzicht geeft in het ontstaan van 

het landschap. En op enkele plekken 

komen we ook reliëfvormen tegen, die 

iets zeggen over het ontstaan van het 

landschap. Dit geheel van kenmerkende 

structuren en reliëfvormen duiden we 

aan als aardkundige waarden. Voor

beelden zijn de stuwwallen van het 

Gooi en de duinen langs de kust. 

Bedreigingen 
Aardkundige waarden in het landschap 

worden bedreigd in Nederland. Acti

viteiten zoals aanleg van bedrijventer

reinen, woonwijken en wegen zorgen 
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ervoor dat kenmerkende reliëfvormen 

en structuren verdwijnen of aangetast 

worden. Een bekend voorbeeld van 

aantasting in het Gooi is het plag-

gen van heidevelden, waardoor het 

bodemprofiel verdwijnt en microreliëf 

wordt aangetast. Op grotere schaal is 

ernstige aantasting opgetreden bij het 

Hilversumse Mediapark, waar delen 

van de stuwwal met aangrenzende 

smeltwaterdelta's zijn afgegraven. 

Bescherming en promotie 
De provincie Noord-Holland heeft 

een programma opgezet om aardkun

dige waarden onder de aandacht te 

brengen en te beschermen. In de hele 

provincie zijn zeventien aardkundige 

moumenten aangewezen, waarvan er 

jaarlijks enkele worden onthuld. Reeds 

Deze foto is gemaakt op een diepte van 3,5 meter in 

een bouwput in Baarn. De Laag van Usselo is hier 

zichtbaar als de twee dunne donkere laagjes onder

aan op de foto. Deze laagjes zijn de restanten van 

een bodem, gevormd zo'n 14-.000 jaar geleden. 



onthulde monumenten zijn bijvoor

beeld de strandwal van Spaarnwoude 

en het Naardermeer. Op deze plaatsen 

zijn informatieborden geplaatst die 

een beschrijving geven van de geolo

gische ontstaansgeschiedenis van de 

desbetreffende plek en wat er uniek is 

aan die plek. De aardkundige monu

menten zijn ook opgenomen in de 

, provinciale streekplannen en genieten 

daardoor planologische bescherming. 

Laarder Wasmeren als 
aardkundig monument 
Het aardkundig monument bij de 

Laarder Wasrneren maakt deel uit van 

het stuwwallencomplex van het Gooi. 

Het landschap van de Laarder Wasrne

ren is een dekzand-stuifzandlandschap. 

De dekzanden zijn afgezet in de laatste 

ijstijd, het Weichselien. Daarna zijn de 

dekzand en gedurende de Middeleeu

wen gaan verstuiven, waardoor het 

huidige geaccidenteerde landschap 

ontstaan is. Plaatselijk is in het Wasrne

rengebied nog een oude bodemlaag 

aanwezig, de zogeheten Laag van Us

selo. Deze bodemlaag is ontstaan aan 

het einde van het Weichselien, tijdens 

een kortdurende warmere periode zo'n 

14.000 jaar geleden. Tijdens de sane

ringswerkzaamheden is deze bodem

laag op sommige plekken tevoorschijn 

gekomen. Het feit dat het dekzand

stuifzandlandschap in Noord-Holland 

zeldzaam is, gecombineerd met het 

voorkomen van de Laag van Usselo 

maakt deze plek zo bijzonder dat de 

status van aardkundig monument 

gerechtvaardigd is. Om de benoeming 

ook zichtbaar te maken, is onlangs bij 

café Het Bluk een paneel onthuld met 

informatie over de geologie van het 

Gooi en het Laarder Wasrnerengebied. 

Sander Koopman is IVN-natuurgids en houdt zich 

bezig met geologisch ondenoek in het Gooi. 

Toch zwemwater in Anna's Hoeve? 

Toen wethouder Meuwissen op 

woensdag 19 juli, de heetste zomer

dag, de gerenoveerde Speelweide 

feestelijk heropende, ging tot ieders 

verdriet ook een zwemverbod in voor 

de Speelweidevijver. Als gevolg van de 

hitte gingen er in de vijver veel algen 

groeien. Dat hielp bij het accepteren 

en naleven van het zwemverbod door 

de bezoekers van Anna's Hoeve. De 

wethouder beloofde in zijn openings

praatje om te laten onderzoeken of 

het mogelijk is in de toekomst toch 

zwemwaterkwaliteit te kunnen ver

zekeren in (een deel van) de vijvers 

van Anna's Hoeve. Hij heeft woord 

gehouden. Via de provincie, die gaat 

over de controle van de zwemwateren 

in Noord-Holland, is Waternet ver

zocht om zo'n onderzoek in te stellen. 

Interceptiewater 
De meeste vijvers van A1ll1a'S Hoeve, 

behalve de Speelweidevijver, worden 

vooral gevoed met water uit het he

melwaterriool in delen van Hilversum 

Oost. Water uit het hemelwaterriool 

is licht vervuild , onder meer door 

straatvuil zoals weggespoeld slijp-

sel van autobanden, hondenpoep en 

autoshampoo, en ook door verkeerde 

rioolaansluitingen. Het water tevo-

ren laten zuiveren door een (extra) 

waterzuiveringsinstallatie is geen optie 

wegens de hoge kosten. Zuivering via 

een helofytenfilter (riet en biezen) 

is theoretisch mogelijk, maar daar

voor ontbreekt de ruimte. Er zou veel 

natuurgebied voor moeten worden 

opgeofferd. De enig denkbare optie 

is slim gebruikmaken van het zoge

naamde interceptiewater, dat sinds 

1980 gebruikt wordt om de Laarder 

Wasrneren ook in droge perioden op 

peil te houden. Deze waterbron is te 

danken aan de ontdekking in 1 977 dat 

het water uit sommige waterwinputten 

in het toenmalige pompstation Wester

veld aan de larenseweg verontreinigd 

was met de giftige stoffen tri en per. 

Deze stoffen worden zo goed mogelijk 

uit het water gehaald, dat daardoor erg 

schoon is, maar toch niet voor de wa

terleiding gebruikt wordt. Na sanering 

van de Laarder Wasrneren is dat water 

daar niet meer welkom. Er zou een 

toevoerleiding naar de Speelweidevijver 

van Anna's Hoeve voor moeten komen. 

Maar dat is niet genoeg. Om algenbloei 

te voorkomen moet er in de vijvers 

ook doorstroming zijn. Kortom, het is 

nog helemaal onzeker wat het eind

resultaat van het onderzoek zal zijn. 

Nieuwe waterinlaat in 
de Speelweidevijver 
Aannemer Heijmans, die in oktober 

de Oude Poel en omgeving heeft 

gesaneerd, heeft in de zuidwesthoek 

van de Speelweidevijver een nieuwe 

waterinlaat aangebracht. Bij de sane

ring van deze vijver is de oude pijp 

weggehaald. Er wordt nu aan de rand 

van de vijver een grote nieuwe put 

ingegraven, van waaruit een nieuwe 

pijp van een meter of achttien zal 

worden aangelegd, de vijver in. De 

werkzaamheden ondervonden meer 

last van het grondwater dan was 

voorzien. Daarom moest er alsnog 

grondwater weggepompt worden. 
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herinrichting van het noordelijk deel 

van het gebied. Daarbij zal een keuze 

worden voorbereid met betrekking tot 

de wijze van openstelling voor publiek 

(welke delen, hoe, wanneer en voor 

wie). Ook het westelijk deel vanAn

na's Hoeve zal heringericht worden. 

De in 2005 gestarte ontwikkeling van 

een natuur- en land-'schapsplan voor 

het gebied zal worden voortgezet en 

deels kunnen worden afgerond. 

Beheer 
In Anna's Hoeve zal de herinrichting 

van de Speelweide, waar de vervuilde 

grond is gesaneerd, opnieuw worden 

ingericht. Er zullen heuvels worden 

aangebracht en een laagte die bij hoge 

waterstanden kan volstromen. Over 

de laagte wordt een vlonder aange

bracht. Er zal een nieuwe boom- en 

struikbe-'planting worden aangebracht 

met onder andere eik, wilg, moerasci-

Huisjesterrein De Molshoop 
• naar een nIeuwe plek? 

Achter de A27, omringd door het ach

terste deel van Anna's Hoeve, de spoor

baan en de snelweg, lag vroeger het 

zomerhuisjesterrein De Molshoop. Dit 

is op last van de gemeente Laren in ok

tober 2004 gesloten. Hoewel de meeste 

huisjes al in zeer slechte staat verkeer

den, verbleven er daarna in sommige 

huisjes nog regelmatig mensen. Eind 

april 2006 is de eigenaar van het ter

rein begonnen het terrein leeg te ma

ken: een klus die verscheidene weken 

in beslag heeft genomen. Tijdens een 

vergadering van het Algemeen Bestuur 

van het Goois Natuurreservaat (GNR) 

werd bekendgemaakt dat het college 

van B&W van Laren heeft besloten om 

medewerking te verlenen aan het vesti

gen van een nieuw huisjesterrein in de 

bospunt achter snackkiosk The Sailor. 

Deze bospunt, ingeklemd tussen de 

A27, de Oud Eemnesserweg en The Sai

lor, is eigendom van GNR en maakt ad

ministratief deel uit van natuurgebied 

Anna's Hoeve. Het bestemmingsplan 

zal er voor aangepast moeten worden. 
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Trekkerscamping? 
De gemeenteraad van Laren heeft 

met dit voornemen ingestemd, en de 

hoop uitgesproken dat er ook enkele 

plaatsen voor trekkers komen, zodat 

het een echte camping wordt. GNR 

wil ook aan het plan meewerken, 

door in te stemmen met grondruil. 

Het GNR heeft al het verzoek gekre

gen om toezicht te houden op het 

ontruimde Molshoopterrein, dat via 

deze grondruil in de toekomst kan 

worden toegevoegd aan natuurgebied 

Anna's Hoeve. Om in de bospunt (re

creatie-)woningen te mogen bouwen, 

zal er wel een geluidswering moeten 

komen, want de bestaande geluidswal 

loopt niet ver genoeg naar het zuiden 

door. De geluidscontouren langs de 

A27 maken woningbouw nu onmo

gelijk. Het ziet er naar uit dat de kos

ten voor deze geluidswering verwerkt 

moeten worden in de prijzen van de 

woningen. Men kan zich afvragen 

wie er op zo'n lawaaierige plek een 

dure recreatiewoning wil kopen! 

pres en linde. Het loop gedeelte van de 

bruggen in Anna's Hoeve zal worden 

vernieuwd. Daarnaast zullen voorstel

len worden gedaan voor een verbete

ring van natuur, landschap en recre

atie in Anna's Hoeve (hierover leest u 

meer in het artikel "Nieuwe ideeën 

voor inrichting Anna's Hoeve", red.) 

Het volledige jaarverslag is te vinden op 

www.gnr.n1 

Grote sponszwam 
in Anna's Hoeve 
In een bos met Grove dennen na-

bij de heideveldjes in Anna 's Hoeve 

groeit een Grote sponszwam (Sparas

sis crispa) . Het betreft een tamelijk 

klein exemplaar, circa 1 8 cm breed. 

Op Internet is over deze soort on

der meer het volgende te vinden: 

"Ziet eruit als een grote badspons, of 

een bloemkool. De zwam heeft een 

korte, dikke, wortelende steel. Grootte: 

20-50 cm in doorsnede, bijna bol

vormig. Heeft een gelige, crème tot 

donkergeel/bruine kleur. Kan tot 5 kg 

zwaar worden. Niet zeldzaam, maar 

je komt ze niet alle dagen tegen. Heb 

je eenmaal een exemplaar gevonden, 

dan komt hij meestal ieder jaar op 

dezelfde plek terug. Standplaats: aan 

de voet van naaldbomen of dicht 

bij dennen in de herfst op (lemige) 

zandgrond. De zwam parasiteert op 

de wortels van naaldbomen. Hoe-

wel de zwam een wortelparasiet is, 

dringt hij niet tot in het hout door en 

brengt de boom geen schade toe." 

• 



Onlangs werd een tipje opgelicht van 

de sluier die al jarenlang hangt over 

de vraag waar de nieuwe waterzui

vering (RWZI) zijn gezuiverde water 

gaat lozen. Het was altijd de bedoeling 

dat een flink deel van dit zeer schone 

effluent in de Gooise bodem zou gaan 

wegzakken (infiltratie), zodat het ten 

goede komt aan het grondwater. Met 

het water uit het hemelwaterrriool van 

een deel van Hilversum-Oost en Zuid-

oost gebeurt dit al sinds jaar en dag. 

Uiteindelijk komt dit grondwater in de 

Vechtstreek, ten westen van de Gooise 

stuwwal, weer tevoorschijn als schoon 

kwelwater. In het Gooi is er bijna al

leen nog maar verstedelijkt gebied en 

natuurgebied. De gemeente Hilversum 

wil geen grote hoeveelheden water 

laten infiltreren binnen de bebouwde 

kom, uit vrees voor onderlopende kel

ders en andere wateroverlast. Het Goois 

Natuurreservaat stond niet te trappelen 

om dit water te laten uitstromen in na-

tuurgebieden. Diepte-infiltratie zou een 

optie kunnen zijn, maar dat is duurder. 

Alternatief plan 
Er is nu een alternatief plan gemaakt, 

om effluentwater rechtstreeks ten 

goede te laten komen aan hetVech

streekgebied door het te laten infiltre-

ren in de 's Gravelandse polder. Tot nu 

toe moet in een groot deel van het jaar 

via de Vecht water worden ingelaten 

uit het IJsselmeer om het waterpeil 

in deze polder op peil te houden. 

Het transport van effluentwater naar 

de Oude Haven is nog een punt van 

studie. De oude route, via het Dudok

gemaaltje aan de Laapersveldvijver, 

bestaat niet meer. Binnenkort zullen er 

over de bestemming van het efflu

entwater besluiten worden genomen. 

Mogelijk bestaat er ook een indirect 

verband met het nieuwe probleem 

dat de bouw van de nieuwe RWZI 

nog veel duurder blijkt uit te pakken 

dan tot voor kort werd aangenomen. 

Waarschijnlijk geen 
effluent in vijvers 
Wat het effluent betreft: onze ver-

eniging heeft altijd gehoopt dat het 

effluent ook gebruikt zou gaan worden 

om de vijvers van Anna's Hoeve in 

droge tijden op peil te houden, en 

eventueel voor doorstroming om 's 

zomers algenbloei in de vijvers te ver

minderen. Het is nu een stuk onwaar-

schijnlijker geworden dat er efflu

entwater naar Anna 's Hoeve zal gaan. 

Maar de mogelijke komst van schoon 

interceptiewater maakt veel goed. 

Aanleg vernieuwde 
Speelweide afgerond 

In november heeft aannemer Schol-

man uit Nieuwegein de laatste hand 

gelegd aan de vernieuwing van de 

Speelweide. Even ter herinnering: 

de oude Speelweide is gesaneerd in 

maart/april 200S. Precies een jaar 

later, in maart/april 2006, werd de 

vernieuwde Speelweide aangelegd . 

Eind april werd er nieuwe beplanting 

aangebracht. Verspreid over de Speel

weide is een aantal jonge bomen aan

geplant, waaronder zes eiken die een 

eeuwenoude perceelsgrens aangeven: 

tot 1932 de grens tussen de gemeen

telijke vloeivelden en het particuliere 

bosgebied van Anna's Hoeve (nog 

vroeger was dit de westelijke grens van 

het tracé voor de nooit gerealiseerde 

verlenging van het Tienhovens Kanaal 

naar Laren.) Op de open vlakte van de 

Speelweide is gras ingezaaid, en op de 

oude en nieuwe heuvelhellingen hier 

omheen zijn struikjes aangeplant. Hoe

wel de aanplant tijdens perioden van 

droogte extra water heeft gekregen, 

heeft helaas een flink aantal aange

plante bomen en struiken de zeer hete 

en droge julimaand niet overleefd. In 

november zijn de afgestorven bomen 

en struiken vervangen door nieuwe 

exemplaren. Ook is het gras gemaaid 

en is het onkruid tussen de struikjes 

afgesneden. Een deel van dat onkruid 

was overigens (op verzoek van het 

Goois Natuurreservaat) al uitgetrok

ken door leden van de vrijwillige 

bosploeg van onze vereniging. Door 

het onkruid m et wortel en al uit de 

grond te trekken kan het niet meer 

opnieuw uitlopen. Helaas ontbrak 

de tijd om alles op tijd met de hand 

weg te krijgen. Nadat de Speelweide 

door de aannemer zal zijn opgeleverd 

neemt het GNR het onderhoud over. 
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Uit het dagboek van een natuurgids: 

zeer zeldzame Zwervende heidelibel in Anna's Hoeve 

Als je van plan bent een gele auto aan 

te schaffen, zie je ze ineens overal. Zo 

zag ik afgelopen zomer overal libel

len, in kleine poeltjes, op de hei, zelfs 

in het centrum van Hilversum en bij 

een expositie. Hoe dat komt? Het leek 

Rien en mij interessant om ons ook in 

de insectenwereld te verdiepen. Im

mers, 75% van de diersoorten op onze 

aardbol zi jn insecten. Er bestaan zo' n 

10 miljoen insectensoorten, waarvan 

de mens slechts een fractie (1 miljoen) 

kent. Met deze wetenschap moest er 

een keuze gemaakt worden. Als u geen 

ochtendmens bent en van mooi weer 

houdt, is de libellenwereld misschien 

wel wat voor u. Want vooral met 

stralend warm weer en niet te veel 

wind kan je deze insecten waar

nemen en nieuwe ontdekkingen 

doen. Het aangename en nuttige 

kunnen op deze wijze worden 

verenigd. Libellen zijn belangrijke 

aanwijzers voor veranderingen in 
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het watermilieu. De bescherming van 

libellen is hetzelfde als de bescher-

ming van onze waterecosystemen. 

En dus zag ik ze overal vliegen. 

Juffers en echte libellen 
De orde van de libellen is onder

verdeeld in twee hoofdgroepen, de 

juffers (gelijkvleugeligen) en de 

echte libellen (ongelijkvleugeligen) . 

De juffers zijn de kleine libellen

soorten met slanke achterlijven. 

Een van de grote verschillen tus

sen deze twee hoofdgroepen is te 

zien tijdens de rusthouding. De 

juffers houden in rust de vleugels 

libelle 

parallel aan het lichaam. De echte 

libellen zijn meestal groter en hou

den de vleugels uitgespreid. 

Aaibaarheidsfactor 
De aaibaarheidsfactor is vaak belangrijk 

voor de mens. Maar zoals wel meer 

gebeurt, schijn bedriegt. Kijk maar eens 

naar het Lieveheersbeestje, de meesten 

vinden dit beestje lief Maar er zul-

len maar weinig mensen zijn die zo'n 

liefkozing in de mond zullen nemen 

als ze hem zien als larf, dan griezelen 

ze ervan en menig toekomstig Lie

veheersbeestje vindt dan vroegtijdig 

de dood. Zo vergaat dat ook met 

de echte libellen. Als je ze ziet 

vliegen, associeer je ze makkelijk 

met sprookjesachtige wezentj es 

uit Alice in Wonderland. Maar 

de langste tijd van hun leven, 

afhankelijk van de soort tus-

sen de één en vijf jaar, brengen 



ze in het water door. Als nimf wordt 

hij dan als een grote engerd gezien. 

Vooral de sterk verlengde onderlip die 

:uitgegroeid is tot een grijporgaan (ook 

wel vangmasker genoemd), spreekt tot 

de verbeelding. In rust ligt dit mond

deel opgevouwen onder de kop en ziet 

het er uit als een gasmasker. Omdat de 

onderlip scharniergewrichten heeft 

kan hij deze uitklappen. Razendsnel 

kan de onderlip naar voren worden 

uitgestoten om een prooi te vangen. 

Levenscyclus 
Nadat een libelle-ei in het water is 

afgezet, ontwikkelt zich uit het ei eerst 

een larve, ook wel nimf genoemd. 

Deze nimf is een vraatzuchtige rover. 

Zoals gezegd brengt een libellenlarve 

het grootste gedeelte van haar leven 

onder water door. Ze vervelt acht tot 

zestien keer voordat de ontwikkeling 

volledig is. Aan het eind van het laatste 

stadium beginnen zich volwassen 

organen te vormen binnen de larvale 

huid. Dan klimt zij uit het water en 

houdt zich stevig vast aan een plant. De 

huid barst weldra open en de volwas

sen libel wringt zich uit de huid. Dit 

noemen we uitsluipen. De hartslag 

pompt het 'bloed' in het achterlijf en 

in de opgevouwen vleugels, die zich 

daardoor uitvouwen. Dan hangt ze 

daar te drogen. Het vocht verdampt 

in de zon, en de aders en vleugels 

verharden zich. Dit kan een paar uur 

duren, hetgeen dan ook een zeer 

kwetsbaar moment is voor de libel. 

Ze kan immers nog niet wegvliegen 

en is dus een makkelijke prooi voor 

predatoren zoals vogels. Vandaar dat 

dit uitsluipen meestal vroeg in de 

ochtend gebeurt. Onderzoekt u maar 

eens een paar rietstengels, dan zult u 

vast en zeker zo'n leeg huidomhulsel 

tegenkomen. En zie hoe de fragiele 

maar 0 zo sterke pootjes zich bijna 

vastgehecht hebben aan de waterplant. 

Voortplanting 
Nu begint het echte werk waarvoor ze 

geboren zijn, de soort instand houden. 

Daar hebben ze niet veel tijd voor. In 

Zwervende heidelibel 
Het voornemen was om dit keer geen 

500 meter per uur maar een echte 

stevige wandeling te maken, zodoende 

lieten we de verrekijkers thuis. Maar 

u weet hoe dat kan gaan met voorne

mens en zo keerden we reeds na tien 

minuten huiswaarts om, voor het geval 

dat .... voor de zekerheid in bijzondere 

gevallen ... . , de kijkers op te halen. Wat 

een mazzel l We zagen hem rustig zitten 

op een uitgebloeide weegbree. In eerste 

tegenstelling tot het nimfstadium, leven instantie denk je te maken te hebben 

ze als volwassen libel (imago) gemid- met een Steenrode of Bruinrode heide

deld twee tot vier weken. Geslachtsrijpe libel. Totdat je hem van alle kanten gaat 

libellen paren dikwijls in de lucht. bekijken en het uitspringende kenmerk 

Het mannetje grijpt het vrouwtje 

met zijn achterste aanhangsel direct 

achter de kop. Zo vliegen ze als een 

tandem, het mannetje voorop, verder. 

Deze paring is heel apart en uniek in 

het dierenrijk. Omdat het mannetje het 

vrouwtje met zijn achterste aanhang

sel, waar de geslachtsopening zit, 

vasthoudt, kan hij deze niet gebruiken 

voor de paring. Daarom wordt vooraf 

het sperma van het geslachtsorgaan 

naar een tweede geslachtsorgaan 

gebracht dat aan de onderzijde aan 

het eind van het borststuk zit. Bij de 

paring brengt het vrouwtje haar ge

slachtsorgaan naar dit tweede orgaan. 

Wanneer u nu twee libellen in de 

vorm van het ware liefdeshartje ziet 

vliegen dan zijn ze aan het copuleren. 

Het standje van dit paringswiel kun

nen ze uren volhouden, afgewisseld 

in de tandemstand, dus van even een 

tussendoortje kan geen sprake zijn. 

ontdekt van de ogen met die grijs

blauw gekleurde onderzijde, die zowel 

het mannetje als het vrouwtje hebben. 

Wat een wonderlijke en bijzondere 

ontmoeting I De Zwervende heidelibel 

is een algemene soort rond de Mid

dellandse Zee. In Nederland is het een 

zeer zeldzame invasiegast. Echter door 

het warmer wordende weer rukken 

ook de libellen meer noordwaarts op. 

Het mannetje heeft naast het blauw in 

de ogen ook nog een ijsblauwe streep 

op de zijkant van het borststuk. Het 

achterlijf van het mannetje is diep 

rood, van het vrouwtje geelbruin 

tot roodbruin. De poten zijn meestal 

tweekleurig, zwart-geel gestreept. Ze 

zijn ongeveer 4 cm groot. Nadat we 

het gemeld hadden op waarnemingen. 

nl, hebben vele enthousiastelingen ook 

deze unieke ervaring mogen beleven. 

Anna's Hoeve is op de kaart gezet met 

deze zeldzame Zwervende heidelibel in 

het Gooi l 

Gerry K1uvers-Kessler is natuurgids 

Gebruikte bronnen:Vlinderstiching, 

KNNV, Rebo, Elsevier, Internet 
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Bij het verschijnen van deze Koerier ligt het najaar, de tijd van vruchten 

en zaden, alweer achter ons. Toch is het interessant om wat meer van 

vruchten en zaden te weten. Wist u bijvoorbeeld dat de zomereik en de 

Vlaamse gaai niet zonder elkaar kunnen? 

Vruchten en zaden 
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De herfst is het seizoen om aan vruch

ten en zaden te denken. Dan zijn de 

appels rijp en liggen de bosbodems 

vol eikels en beukennootjes. Inderdaad 

zijn er in het najaar aan plant en boom 

meer zaden dan bloemen te ontdek

ken. Maar ook de andere jaargetijden 

hebben ieder hun eigen invalshoek wat 

betreft dit aspect van de flora. Aardbei

en heten niet voor niets zomerkonin

kjes, paardenbloemen laten hun pluis 

al begin mei met de wind meevliegen 

en gelukkig kunnen vogels tot ver in de 

winter van heerlijke bessen snoepen. 

Wij mensen willen alles in hokjes stop

pen met als doel dingen te begrijpen 

of beter te kunnen onthouden. Je 

kunt natuurlijk ook gewoon genieten 

van de schoonheid, de variatie en de 

mogelijkheden die de natuur uitbuit 

om een soort in stand te houden. Want 

dat lijkt het doel van plant en dier: 

hoe blijft een soort zich handhaven. 

In de natuur wordt daarin zeer veel 

energie en vindingrijkheid gestopt. Een 

plant maakt bloemen die voor insec

ten aantrekkelijk zijn, zodat stuifmeel 

overgedragen kan worden. Is dat 

eenmaal gebeurd dan volgt de creatie 

van het zaad. Alle mogelijke technie-

Door Christine Tamminga 

ken zijn door planten bedacht om hun 

zaden te laten vervoeren. Veel van deze 

ideeën zijn door de mens nagemaakt 

om voor andere doeleinden tot nut 

te zijn. Hierna enkele voorbeelden. 

De wind 

Van de lichtste zaden gaan er 1 miljoen 

in één gram (stofzaad). Een zuchtje 

wind is al genoeg om ze weg te 

blazen. Veel bomen en planten geven 

het zaad vleugels of pluisharen mee 

(berk) zodat ze naar nieuwe gebieden 

kunnen emigreren. Uit strooibussen 

worden de vele kleine zaadkorreltjes 

rondgestrooid als de stengel wordt 

bewogen door een luchtstroom of een 

passerend dier. Aan de kust waait een 

steppenroller zoals de zeeraket met de 

wind mee tot hij ergens blijft steken. 

Het water 

Planten aan de waterkant kunnen 

hun leefgebied uitbreiden door zaad 

van luchtbellen of andere drijforga

nen te voorzien; dobberend gaan ze 

op een geschikte plaats aan land. De 

slijmlaag kan door vocht opzwel

len, zodat het verpakte zaad ergens 

aan blijft kleven (weegbree). Zelfs de 

· - -" 



kracht van een vallende regendruppel 

is voor sommige planten genoeg om 

te zorgen voor nieuwe kiemplaatsen. 

Door plantenkracht 

Sommige planten gebruiken een slim 

mechaniek om zaden weg te schie

ten . Doordat vruchtdelen kromtrek

ken, staan ze op scherp voor het geval 

deze aangeraakt worden om dan hun 

vruchten ver weg te kunnen schieten. 

Bekijk eens de peulen van de brem, de 

vruchtbladen van springzaad en het 

spiraalsgewijs oprollen bij de reigers

bek. Een plant maakt ook gebruik 

van de zwaartekracht: een appel valt 

immers niet ver van de boom. 

Door dieren 

Vogels, mieren, harige zoogdieren, 

verzamelaars en ook de mens doen 

driftig mee aan de verspreiding. De 

zaden blijven hangen aan een vacht 

of jas, eekhoorns verstoppen eikels als 

wintervoorraad. Vogels eten de bes-

sen en mieren de mierenbroodjes om 

elders het zaad weer uit te poepen. Wat 

heeft de mens hiervan afgekeken? Klit

tenband, zwembanden, zeilen, para

chutes, zoutvaatje, katapult, hygrometer 

en nog veel meer voorwerpen werken 

met technieken die in de planten

wereld al heel lang gewoon zijn. 

Een speciale relatie: de zo

mereik en de Vlaamse gaai 

Een symbiose is een samenlevings

vorm waarbij beide partijen voordeel 

hebben aan elkaars levenswijze. Het is 

algemeen bekend dat Vlaamse gaaien, 

eekhoorns, muizen en andere die-

ren boomvruchten zoals eikels in de 

grond verstoppen. Daardoor dragen ze 

bij aan de verspreiding van de soort, 

want ze allemaal weer terugvinden 

zal niet gebeuren. Hoe zit dat nu bij 

de zomereik en de Vlaamse gaaP De 

meegenomen eikels worden door de 

Vlaamse gaai doorgaans niet vlak onder 

de eik verstopt waaruit ze gevallen zijn. 

Meestal weet de vogel betere plekjes 

te vinden, waar de eikel tot ontwik

keling kan komen. Dat is op een grote 

open plek of aan de rand van het bos. 

Bovendien selecteert hij eikels op hun 

gezonde voorkomen. Aangetaste en 

kleine eikels laat hij links liggen. 

Baby-eikjes 

De Vlaamse gaai eet het grootste 

deel van het jaar veel eikels, behalve 

van april tot augustus, de tijd dat 

eikels ontkiemen. In de periode dat 

de jongen gevoerd moeten worden, 

staan ineens overal kleine eikenboom

pjes. Hij weet zijn eigen eikels feil

loos te vinden en trekt ze voorzichtig 

omhoog. Daarbij komt de eikel te 

voorschijn, die door het kiemplantje 
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nog niet helemaal is opgebruikt en 

dit wordt aan de jonge gaai gevoerd. 

Baby-eik kan na deze onderbreking 

gewoon weer verder groeien, want 

deze heeft gezorgd voor voldoende 

wortels. Het restant van het reserve-

voedsel in de opgegeten eikel was niet 

meer nodig voor de kiemplant. Dat 

zou reservevoedsel geweest zijn voor 

moeilijke tijden zoals te weinig licht. 

Aan de ene kant zorgt de eik voor 

voedsel. Anderzijds verplaatst de vogel 

eikels naar een gunstige groei plaats 

waarbij een selectie wordt gemaakt 

op kiemkrachtigheid. Zo kunnen ze 

niet zonder elkaar. Een vogel heeft 

eten nodig. Eikels zullen in een dicht 

bos niet tot ontplooiing komen. 

Christine Tamminga is IVN -natuurgids. In de periode dat de jongen gevoerd moeten worden, staon ineens overal kleine eikenboompjes. 

Nieuwe zitbank in Anna's Hoeve 

Het Goois Natuurreservaat heeft on- bank vervangt een oude bank die enkele 

langs in Anna's Hoeve een mooie nieu- meters verderop dwars op het pad stond 

we zitbank geplaatst langs het wandel- en die in slechte staat verkeerde. Vanaf 

pad van het Berkenlaantje (bij de eerste de nieuwe bank kijkt men uit op het 

brug en wandelroutepaaltje 20) naar begin van de Verbindingsvijver. Over 

het parkeerterrein en de derde brug. De uitzicht op de vijver gesproken: sinds 
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enkele weken heeft men 

ook weer uitzicht vanaf 

de oude zitbank (zonder 

rugleuning) die verderop 

langs het Berkenlaantje 

staat, niet ver vanaf de 

kruising Liebergerweg / 

Weg over Anna's Hoeve. 

Door ondergroei in 

de bos strook was het 

ui tzicht op de Vijver bij 

het (voormalige) Witte 

Strandje bijna helemaal 

verdwenen. Met warme 

instemming van de bos

wachter yan het Goois 

Natuurreservaat heeft de bosploeg 

van onze vereniging die ondergroei 

tegenover de zitbank verwijderd, 

waardoor men ook vanaf deze 

bank nu weer van een fraai uit-

zicht op het water kan genieten. 



,.,...,.,, __ ,,---,~~ ___ """""' _________ ------------====-"""""'=="""""~~~ c __ ~ _ _ _ 

Anna's Hoeve restaurantpuzzel 8006 
Lekker uit eten gaan in Hilversum? Dat is nooit een puzzel geweest. Daarom dachten wij, we maken er zelf 

maar eens een puzzel van. Onze puzzel bestaat uit een aantal restaurants in Hilversum. Spoor ze op en streep 

de gevonden woorden door. De overgebleven letters vormen de oplossing van de Anna's Hoeve restaurantpuz

zel 2006. Succes, en wie weet mag een van onderstaande eetgelegenheden u binnenkort verwelkomen! 

A E 0 B G E N N A P I L U T L E E E I S N 

M S J A Z N E B 0 L I D A S A C Z N B P E 
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G .......................... ........................................................... ~ .... 
Opgave lidmaatschap Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve d' -
Stuur dit formulier ingevuld op naar het secretariaat: 
F. Carrière, Rozensttaat 30, 121 4- BT HILVERSUM 

Ondergetekende, 

Naam: M/V 

Adres: 

Postcode: Woonplaats : 

Handtekening : 

geeft zich op voor het lidmaatschap van de ~reniging tot Behoud van Anna's Hoeve. 

De contributie bedraagt minimaal € 1,83 per jaar. Hiervoor ontvangt u een.acceptgirokaart. 
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rioolwaterzuivering 
aangepast 
De plannen voor de bouw van de nieuwe rioolwaterzuivering (rwzj) worden aangepast. 
De zuivering komt niet onder een grondheuvel zoals oorspronkelijk de bedoeling was. 
Afgelopen zomer bleek namelijk dat het oorspronkelijke ontwerp veel duurder zou worden dan 
het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) had begroot. Kostenpost was vooral de 
hoeveelheid beton die nOdig is voor een dergelijke constructie. Daarom wordt er opnieuw naar 
het ontwerp van de rwzi gekeken. 

Het nieuwe ontwerp is in een schetsfase. Er wordt 
nu gekeken hoe de zuivering aangepast kan 
worden zonder dat daarvoor bijvoorbeeld wijzigin
gen in het bestemmingsplan voor nodig zijn . 
Uiteraard worden er geen concessies gedaan aan de 
technische kwaliteit van de zuivering. Duurzaam 
hergebruik van het gezuiverde water in de bodem 
moet mogelijk blijven. 

Boven de grond 
De rwzi komt nu waarschijnlijk bovengronds 
ongeveer 20 meter meer naar het zuiden. De 
grond die van de bodemsanering vrij komt, 
wordt als een soort dijk tegen de rwzi aangelegd. 

Daardoor wordt het gebouw gedeeltelijk aan het 
zicht onttrokken. Het totaal oppervlak van de zui
vering wordt hierdoor uiteindelijk zelf iets kleiner. 
De stuurgroep van Plan Anna's Hoeve heeft op 
19 oktober 2006 met het voorlopige schetsont
werp ingestemd. AGV werkt dit nu verder uit. Het 
is bijvoorbeeld nog niet bekend hoe het gebouw 
er uit zal gaan zien. De wijzigingen in de plannen 
betekenen dat de bouw ongeveer een jaar later 
begint. De gemeenteraad zal in 2007 een besluit 
nemen over het aangepaste ontwerp. Uiteraard 
krijgen ook alle Hilversummers en belanghebben
den de kans om het ontwerp te zien en hun 
mening te geven. 

Voor u ligt de vijfde editie van 
nieuwsbrief ANNA. ANNA 
informeert u over Plan Anna's 
Hoeve en de ontwikkelingen 
hier omheen. Met ANNA willen 
wij u op de hoogte houden van 
alle plannen en activiteiten die 
met Plan Anna's Hoeve te 
maken hebben. 

Plan Anna's Hoeve is een 
samenwerking van de provincie 
Noord-Holland, gemeente 
Hilversum, gemeente Laren, 
hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht en het Goois 
Natuurreservaat. 
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Wel of niet zwemme 
op Anna's Hoeve? 
Op de warmste dag van 2006 verklaarde wethouder Otger Meuwissen de 
speelweide Anna's Hoeve officieel geopend. Op dezelfde dag kondigde de 
gemeente Hilversum en het Goois Natuurreservaat een zwemverbod af voor 
de vijver bij de speelweide. 

Direct na het schoonmaken van de 
speelweidevijver in het voorjaar van 
2006 leek alles te mooi om waar te zijn. 
De omstandigheden waren helemaal 
goed: schoon water, mooie strandjes, 
schone zandbodem en geen toevoer 
van ander water. Veel bezoekers zoch
ten met het warme weer verkoeling in 
de vijver. Maar door het warme water, 
de vele bezoekers en ontbreken van 
sanitaire voorzieningen veranderde het 

stilstaande water van de vijver in juli in 
een stinkende plas. 

Waarom is er een vijver 
op de speel eide 
De vijvers van Anna's Hoeve, en dus 
ook de speelweidevijver, worden 
gebruikt voor de opvang van regen
water uit Hilversum Oost. Via de afvoer 
op de straten gaat het regenwater naar 
de vijvers. Ook het water van de Van 

Riebeeckvijver en de Laapersvijver komt 
terecht in de vijvers van Anna' s Hoeve. 
Het water verdwijnt daar weer in de 
bodem. 

Waarom is het nu geen zwemwater 
Bij de gemeente zijn veel verzoeken 
binnen gekomen om van de vijver een 
officiële zwemvijver te maken. De 
provincie Noord-Holland is verant
woordelijk voor openbare zwem
locaties. Voordat een locatie officieel 
zwemgebied is, wordt het water een 
jaarlang getest. Op dit moment is over 
de speelweidevijver niet bekend welke 
risico 's er zijn voor de gezondheid 
omdat niet bekend is hoe het water 
zich houdt onder verschillende weers
en gebruiksomstandigheden. 
De speelweidevijver is nu een ven, klein 
en ondiep en gevuld met stilstaand 
grondwater. Er is nog geen verbinding 
met de andere vijvers. 
Daardoor wordt het water in de zomer 
snel warm en gaat de kwaliteit van het 
water snel achteruit. Voor de toekomst is 
het plan om de vijvers weer allemaal 
met elkaar te verbinden, ook de speel
weidevijver. Dit omdat ze allemaal nodig 
zijn voor de opvang van het Hilver
sumse regenwater. Dit kan pas na het 
schoonmaken van alle vijvers van Anna's 
Hoeve. Zodra de verbinding met de 
andere vijvers is hersteld, komt er weer 
regenwater uit de stad op de speelweide
vijver. Dat gaat moeilijk samen met 
zwemmen. Naar verwachting zal eind 
volgend jaar het zogeheten 'water
inrichtingsplan ' gereed zijn. Daarin 
wordt de wens om in het gebied zwem
water te creëren meegenomen. Er zijn 
dus nog veel hobbels te nemen voordat 
de provincie kan beslissen of zij een 
goedkeuringstraject zwemwaterkwaliteit 
wil opstarten. We zullen daar in een 
latere nieuwsbrief op terug komen. 



Een ander spoor voor Anna's Hoeve 
Plan Anna's Hoeve heeft een 
nieuw gezicht vanuit het 
Hilversumse gemeentebestuur. 
Wethouder Ben Hammer is de 
komende vier jaar verantwoorde
lijk voor Plan Anna's Hoeve. 

In het collegeprogramma met de 
naam 'Een ander spoor' staat dat de 
nieuwe woonwijk maximaal 700 
woningen zal tellen, waarvan de helft 
in de goedkope sector. Ben Hammer 
omschrijft de wijk als 'betaalbare 
wijk in het groen, waar de natuur en 
de stad elkaar raken'. "Plan Anna's 
Hoeve is een unieke kans voor de 
gemeente Hilversum. Een mooie 
opgeknapte speelweide, nieuwe 
huizen en de schone Wasmeren, het 
is een opsteker voor Oost". Volgend 
jaar komt de gemeente met de rand
voorwaarden voor het woongebied. 
"Uiteraard wil ik Hilversummers 
betrekken bij de opzet en het uiterlijk 
van de nieuwe woonwijk. Daar vol
gen in 2007 de eerste uitnodigingen 
voor" aldus Ben Hammer. 

Anna's Huis 
U heeft hem waarschijnlijk al gezien: vanaf afgelo
pen zomer staat op de parkeerplaats van het Goois 
Natuurreservaat langs de 'Weg over Anna's Hoeve' 
het kleurige Anna's Huis. Het tijdelijke gebouwtje 
wordt gebruikt door de organisaties die meewerken 

aan Plan Anna's Hoeve. Op dit moment wordt het 
niet gebruikt om publieks-informatie te geven, wel 
is op de buitenkant informatie te vinden over de 
projecten van Plan Anna's Hoeve. 
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Gooise stuwwal 'aardkundig monumenf 
Nu de stuifzanden aan de 
noordzijde van het Laarder 
Wasmeer (ten westen Theehuis 
't Bluk) weer in hun oude 
glorie zijn hersteld, is op 
5 oktober j.1. de Gooise 
stuwwal officieel bestempeld 
als 'aardkundig monument'. 
Milieugedeputeerde Albert 
Moens deed dit door middel 
van de onthulling van een 
informatiepaneel. 

De stuwwal, waarop in feite het hele 
Gooi ligt, is namelijk zo bijzonder 
dat de provincie Noord-Holland het 
hele gebied op de lijst van zeventien 
meest waardevolle aardkundige 
monumenten heeft geplaatst. 
Aardkundige monumenten vertellen 
iets over het landschap en de ont
staanswijze. Enkele opvallende en 
waardevolle eigenschappen van het 
Gooi zijn natuurlijk de hoogtever
schillen, zoals de Euken- en 
Tafelberg. Maar ook de stuifzanden, 
zoals ze enkele jaren geleden in ere 
zijn hersteld bij de Witte Bergen en 
recentelijk ten noorden van het 
Laarder Wasmeer. 
Elk jaar worden er door de provin
cie aardkundige monumenten van 
deze lijst onthuld. Het belang van 
zo'n onthulling is vooral de atten-

De "Oude poel" in Anna's Hoeve waar de 

waterbodemsanering heeft plaatsgevonden. 

Gedeputeerde Moens opent aardkundig monument 

tiewaarde en de aandacht van 
natuurorganisaties, pers en publiek. 
De feitelijke bescherming is gere
geld via streekplannen en via de 
Provinciale Milieuverordening. 
Maar gaat aanzienlijk minder ver 
dan bijvoorbeeld de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijn, die op 
het Gooi overigens niet van 
toepassing is. 

Planning 
De bouw van de nieuwe rioolwaterzui
vering is met een jaar vertraagd. Dat 
betekent dat de huidige rwzi een jaar 
langer moet blijven draaien. Daardoor 
loopt de woningbouw ook een vertra
ging op van een jaar. De woningen zijn 
immers voor een deel gepland op het 
terrein van de huidige zuivering. Het 
baggeren van alle vijvers heeft een 
vertraging opgelopen. Ook de aange
kondigde schoonmaakbeurt van de 
Laapersvijver is uitgesteld. Achter de 
schermen wordt er met man en macht 
aan gewerkt om de vertragingen te 
beperken. Het schoonmaken van de 
Wasmeren heeft al aardige resultaten. 

• •• 
ANNA is een gezamenlijke uitgave van de 
provincie Noord-Holland, gemeente 
Hilversum, gemeente Laren, hoogheemraad
schap Amstel, Gooi en Vecht en het Goois 
Natuurreservaat. 

Redactie 
Woldien Tiddens 
Vormgeving & realisatie 
Kade 10 communicatie, leiden 

Foto 's 
Waternet 
Goois Natuurreservaat 
Kasterman 
Gemeente Hilversum 

Voor deze nieuwsbrief is uitsluitend 
milieuvriendelijk materiaal gebruikt. 

Oplage: 6.000 
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Van de redactie 
Door Meijndert Ruitenberg 

De nieuwe Anna's Hoeve van 2007 is wat dunner dan dat u normaal van 

ons gewent bent. De reden hiervan is dat door verhuisperikelen de redactie 

tijdelijk met minder bemensing deze koerier in elkaar heeft gezet. Ik verze

ker u dat dit éénmalig is. Het volgende nummer zal dit probleem niet meer 

kennen. 

Zoals u in de kranten heeft kunnen lezen komen er de komende jaren best

wel grote problemen op Anna's Hoeve af Er komt een onderzoek naar een 

HOV traject langs de spoorlijn richting A 27. 

Mijn persoonlijke mening is dat dit onderzoek helemaal niet nodig is 

omdat een andere variant langs de Soestdijkerstraatweg en door het 

Arenapark een betere optie is. Bovendien is er al een busoprit bij de A 27-

Soesdijkerstraatweg, het lijkt mij beter om er ook een afrit te maken dan 

heb je eigenlijk al je HOV verbinding. Ik begrijp de politiek werkelijk niet. 

Uit betrouwbare bron heb ik begrepen dat het GNR geen tegenstander is 

een HOV verbinding door Anna's Hoeve. Men heeft het liever niet, maar 

is contractueel verplicht om aan een dergelijke verbinding medewerking 

te geven. GNR wil dan de weg door Anna's Hoeve laten afsluiten zodat dit 

dan bij Anna's Hoeve betrokken kan worden. Op zich lijkt dit een goed 

plan. Alma's Hoeve is dan één geheel zonder een weg erdoor. Echter de 

aantasting van Anna's Hoeve langs het spoor door een HOV traject is uiter

mate vernietigend. Volgens mij moeten we dat niet willen. Mijn mening is 

dat een dergelijke karaktermoord van Alma's Hoeve niet kan. Zeker omdat 

in het onderzoek van de gemeente ook gekeken zal worden of er een bus

station kan komen zodat de woonwijk beter ontsloten kan worden. Al deze 

plannen nemen te veel ruimte in van het bestaande Anna's Hoeve en daar 

ben ik een pertinente tegenstander van. 

Veel jaren heb ik als voorzitter van de Vereniging tot Behoud van An-

na's Hoeve leiding heb mogen geven aan een zeer enthousiast team van 

bestuursleden. Voor de nieuwe termijn zal ik mij niet meer beschikbaar 

stellen. Anna's Hoeve zal altijd mijn aandacht en betrokkenheid blijven 

behouden. Het stoppen als voorzitter is voor mij persoonlijk een moeilijke 

keuze geweest. De kracht van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve is 

dat we als bestuur een zeer fijne en goede samenwerking hebben. Daarom 

wil ik graag alle leden, bestuurleden en de vrijwilligers bedanken voor hun 

inzet en kunde, mijn dank is groot. 

Ook de redactie zal een kleine wijziging ondergaan. Erik haverkamp zal 

zijn medewerking stopzetten. We zullen hem missen, Erik bedankt voor 

je jarenlang medewerking, fijn dat je de Anna's Hoeve Koerier zolang van 

informatie hebt voorzien. 

In Hilversum oost is echter nog er veel te doen, mijn andere functie als 

voorzitter van de Verenging HO OH (Helemaal Oké Oost Hilversum) vraagt 

erg veel aandacht. Onder Hilversum oost valt ook Anna's Hoeve, dus via de 

HOOH zal ik gelukkig ook veel voor Anna's Hoeve kunnen blijven beteke-

nen. 
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Fietsen langs 
Anna's Hoeve via 

Knooppunt 56! 
(zondag 4 februari 2007) 

Op vrijdagmiddag 2 februari is met een 

feestje in restaurant De Tafelberg (Bla

ricum) het Fietsroutenetwerk Gooi en 

Vechtstreek geopend. Dit is een project 

van de 9 gemeenten in deze regio, het 

Gewest, en de Provincie Noord-Holland. 

Dit netwerk bestaat uit "knooppun

ten" van fietspaden en (zoveel mogelijk) 

fietsvriendelijke verkeerswegen. Bij ieder 

knooppunt staat een bord met een plat

tegrond waar alle knooppunten op staan. 

Alle bordjes langs de routes, knoop

puntpalen en plattegrondborden zijn 

sinds 5 oktober 2006 in onze regio 

neergezet. Met dit systeem kan men 

eenvoudig en helemaal gratis zelf een 

fietstocht naar wens samenstellen. Via 

internet gaat dat heel gemakkelijk. In 

geval van een rondrit kan men zelf 

kiezen tussen "met de klok mee" of 

"tegen de klok in". Er komen ook be

schreven fietsroutes die van de knoop

punten gebruik maken. De beschrij

vingen kan men gratis downloaden. 

Aan de rand van Anna's Hoeve, waar 

de Weg over Anna's Hoeve uitkomt op 

de Alben Schweitzerweg, bevindt zich 

Knooppunt 56. Een echt knooppunt is 

dit nog niet. Dat gaat het pas worden 

als hier een verbinding is gekomen 

met het nog te ontwikkelen Utrechtse 

routenetwerk' Op de knooppuntpaal 

is daarvan al ruimte voor gemaakt: 

zie de blanco cirkel op de foto. 

Knooppunt 56 bevindt zich tussen 

knooppunt 53 (Theehuis 't Bluk) 

en knooppunt 83 (waar het fietspad 

langs het Hilversumse Wasrneer 
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fietsroute 
K'NOOPPUNf 
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uitkomt op de Hollandse Sloot, niet 

ver van Hollandsche Rading). 

De route vanaf't Bluk via de Weg over 

Anna's Hoeve (onder deAV door bij 

viaduct Zandheuvel) en dan via de 

Albert Schweitzerweg naar de spoor

wegovergang loopt langs (en een 

klein stukje dwars door) natuurgebied 

Anna's Hoeve. Deze route, of een deel 

daarvan, maakt ook nu al deel uit van 

verscheidene (slechts in één richting) 

bewegwijzerde routes. Dat zijn: 

-de Erfgooiersroute-Zuid 

-de GNR-fietsroute Goy-

lant per fiets (Zuid) 

-Route 6 van de nieuwe fietsroute Heel 

de Heuvelrug (vanaf de Weg over 

Anna's Hoeve de Zandheuvelweg op) 

-de Nieuwe Vuursche Route van de 

ANWB (vanaf de Alben Schweitzer

weg rechtsaf de Zandheuvelweg op) 

-het 280 km lange ANWB-

Rondje Utrecht (idem) 

En dan zijn er nog talloze niet be

wegwijzerde, maar wel ergens be

schreven fietsroutes die ook langs 

en/of door Anna's Hoeve komen. 

Alles over de fietsroutenetwer

ken in Noord-Holland is te vin

den op de website http://www. 

fietseninnoordholland.nl 

'Gooi en Vechtstreek' 
/' 

+. .. - .. .,. --
De mooiste site voor beschre

ven onbewegwijzerde fietsroutes 

is http: //www.fietsen.12 3.nl 

Op de informatieborden van het 

Noord-Hollandse routenetwerk staat 

vanaf knooppunt 56 nog een stukje 

van 0,2 km de Zandheuvelweg op. 

Waarom? Misschien gingen de be

denkers van het routenetwerk er \'an 

uit dat het vanaf knooppuntpaal 56 

nog ca. 200 meter is naar de pro\in

·ciegrens. Helemaal mis! Zowel de 

knooppuntpaal als het informatiebord 

staan in de provincie Utrecht , de paal 

een paar meter over de grens, het bord 

een paar decimeter over de grens .. ' 

Tekst en foto's: Sander Koopman 



Waterstand van de Bergvijver 
Door Geert P {eet 
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Toelichting bij de waterstand 
Aan de grafiek is te zien dat in de 

afgelopen maanden droge en natte 

perioden elkaar keurig hebben afge

w isseld. Het meest opvallend is de 

scherpe piek na de grote regenval 

op en na de dag van de superstorm 

van 18 januari 200 7: binnen enkele 

dagen steeg het peil 35 centimeter! 

Toen op 24 januari het zanddijkj e bij 

de Speelweidevijver was doorgesto-

'\. 

1/ r--'f/ 

/ IV 

<D <D 
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ken, begonnen de andere vijvers leeg te 

lopen. Doordat het dijkje al de volgende 

dag werd gerepareerd is dat echter in 

de grafiek niet of nauwelijks zichtbaar. 
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Toegang Anna's Hoeve 
bemoeilijkt door storm 

Aan het eind van de Bergvijver 

kom je Anna's Hoeve 

niet meer in 

... en niet meer uit 

Daags na de grote storm van 18 januari 

zijn de gevolgen in Anna's Hoeve overal 

te zien. Bijna alle wandelpaden liggen 

bezaaid met takken en/ of naaldbo

mengroen. Op veel plekken wordt 

de doorgang op de paden bemoei-

lijkt door ontwortelde of afgebroken 

bomen, waaronder sparren, berken en 

Japanse lariks. 

Over de Liebergerweg (bij de Speel

weide) ligt een afgebroken boomstam 

over de weg, maar daar is via de berm 

wel omheen te komen. Voorbij de 

Bergvijver is het toegangspad naar An

na's Hoeve richting spoorbaan geheel 

ontoegankelijk door een ontwortelde 

douglasspar (van 1965), die ook nog 

een grote berk opzij heeft geduwd. Wie 

door het bos om deze hindernis heen 

is gelopen vindt even verderop nog een 

aan de voet afgebroken berk op zijn 

pad. 

De volgende paden zijn voorlopig on

toegankelijk voor wandelwagens enz.: 

-het pad vanaf de Liebergerweg langs 

de Vijver bij het voormalige Witte 

Strandje, naar het Dammetje. Op twee 

plekken liggen er bomen over het pad. 

-het z.g. Schildpaddenpaadje, dat tus

sen de Oude Poel en de Vijver bij het 

voormalige Witte Strandje doorloopt. 
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Ook hier liggen twee bomen over het 

pad. 

-het z.g. Reigerpaadje, in het verlengde 

van het Schildpaddenpaadje, midden 

door het bos, langs de open plek van 

Nardinclant, naar het pad langs de 

Verbindingsvijver. Hier blokkeert een 

gigantische douglasspar (eveneens anno 

1965) het pad. 

-het pad vanaf de eerste brug naar de 

tweede brug en het parkeerterrein, aan 

de noordkant van de Verbindingsvijver. 

Het smalle paadje vlak langs die vijver is 

wel betrekkelijk goed toegankelijk. 

-het weinig gebruikte pad tussen de 

tweede en de derde brug, midden door 

het bos, evenwijdig aan de Verbindings

vijver en de spoorbaan. Hier ligt een 

lariks uit 1946, aan de voet afgebroken, 

over het pad. 

Slecht toegankelijk als gevolg van het 

vele afgewaaide naaldbomengroen zijn 

het pad vanaf de tweede brug (parkeer

terrein) rechtdoor naar de spoorbaan, en 

het pad vanaf de tweede brug rechtsaf 

via de lage heuvel richting Bult van 

Dudok. Deze opsomming is wellicht niet 

volledig! 

Het zal nog wel even duren voordat al 

deze paden weer zijn vrijgemaakt. 

Busbaa 
Vooralsnog is de Vereniging geen 

voorstander van een busbaan langs 

Anna's Hoeve. In de laatste maand 

van het vorige jaar had de Commis-

sie Verkeer en Buurt nog een verrassing 

in petto voor de raadsleden en fractie

assistenten. Uit zijn hoge hoed toverde 

de wethouder een voorstel roor een 

onderzoek naar de mogelijkheden ran 

Hoogwaardig Openbaar Ven·oer (HOV) 

tussen Huizen en Hilversum. Mer als 

klapstuk een busbaan langs de spoorlijn 

tussen het Hilversumse station en de 

AV. De PvdA was niet gecharmeerd 

van deze circusact. 

Hoogwaardig Openbaar Ven·oer 

is een eufemisme voor een snelle 

busverbinding, liefst over een aparte 

rijbaan. Vanzelfsprekend zijn \\ij 

niet tegen snelle busverbindingen 

Bezoek ook eens 
Al sinds 3 juli 1999 heeft onze vereni

ging een eigen website, waarop regel

matig de laatste nieuwtjes worden ge

publiceerd over Anna's Hoeve en over 

onze vereniging. Veel van die berichten 

en berichtjes worden later (waar nodig 

geactualiseerd) ook in de Anna's Hoeve 

Koerier opgenomen. Maar het gedrukte 

blad, dat enkele malen per jaar ver

schijnt , kan onmogelijk de actualiteit 

zo snel volgen als de website. Daarom 

is het beslist de moeite waard daar 

af en toe eens een kijkje te nemen. 

De site kan eenvoudig worden be

reikt via het doorverwijsadres 

http://www.annas-hoeve.tk 

U krijgt dan wel enkele reclame

blokjes in beeld maar die kun

nen worden weggeklikt. 



• • 

om files tegen te gaan, het milieu 

te sparen en er voor te zorgen dat 

mensen gemakkelijk en comfortabel 

op hun bestemming kunnen komen. 

Van Huizen naar Hilver-

sum langs de AV en dan7 

Het idee om een HOV-baan langs 

de A2 7 van Huizen naar Hilversum 

aan te leggen is zo gek nog niet en 

volgens ons het onderzoeken waard. 

Maar zo gauw het bustraject van de 

A27 naar het station gaat, moeten we 

op onze hoede zijn. In het voorstel 

voor de commissie werd gevraagd 

een voorkeur uit te spreken voor 

een bustraject langs de spoorlijn in 

plaats van langs het Arenapark. 

Te zware belasting natuur Anna's Hoeve 

De PvdA was erg teleurgesteld in het 

aanwijzen van deze variant als voor

keursvariant voor het verdere onder-

zoek. Wat ons betreft mag deze variant 

meteen uit het onderzoek geschrapt 

worden . Een busbaan langs de spoor-

lijn en extra op- en afritten voor de 

bus op de A2 7 geven een te zware 

belasting voor het natuurgebied Anna's 

Hoeve. Het is overigens opvallend dat 

het woord milieu in de hele voorstudie 

geen enkele keer wordt genoemd. 

Wat gaat er nu gebeuren? 

De meeste commissieleden wil-

den niet zover gaan als de PvdA om 

de HOV-variant langs de spoorlijn 

helemaal uit het voorstel te halen. De 

gemeente gaat nu in regionaal ver

band verder onderzoek doen naar de 

mogelijkheden van HOV, maar hanteert 

de variant langs de spoorlijn geluk-

kig niet meer als voorkeursvariant. 

Andere varianten worden vooralsnog 

als gelijkwaardig beschouwd. Het 

blijft natuurlijk wel belangrijk om de 

vinger aan de pols te houden; in een 

later stadium zal het plan van aan-

pak voor het vervolgtraject weer in 

de commissie besproken worden. 

onze eigen website! 
In uw bladwijzers of favorieten kunt u 

ook het "echte" webadres opnemen. 

Dan heeft u helemaal geen last van 

reclame. Het "echte" adres is http:! / 

homeO I.planet.nl/ ~annas-hoeve/ 

Het site-adres gaat in de toekomst 

wellicht veranderen door inge

bruikneming van een "eigen 

webdomein" . De naam voor dat 

domein is al vastgesteld, maar om u 

niet in de war te maken houden we 

dit domeinadres nog even onder de 

pet. Als het zover is, wordt die natuur

lijk op de bestaande site bekendge

maakt. En daarna ook in de Koerier. 

De site voorziet duidelijk in een 

behoefte. In het eerste jaar van het 

bestaan, 199912000, werd de site 

gemiddeld door ruim 3 bezoekers per 

etmaal bezocht. In de periode oktober 

2001 tot oktober 2004 waren dat er 

al ruim 9, en tegenwoordig zijn er 

per dag gemiddeld I 6 bezoekers. 

De webmaster (die deze vrijwil

ligerstaak al zes jaar lang uitoefent) 

stuurt een kort "update-mailtje" uit 

bij ieder nieuw bericht dat op de site 

wordt geplaatst. Als u uwe-mailadres 

doorgeeft aan de webmaster, plaatst 

hij u met plezier op zijn verzendlijst 

voor deze updatemailtjes. Zo hoeft u 

nooit meer een nieuwtje te missen 

en bent u altijd snel op de hoogte. 

E-mailadressen van de webmas-

ter zijn annas-hoeve@planet. 

nl en annashoeve@planet.nl 

Uit het dagboek van een natuurgids: 

Bufo bufo. 

Hommage aan de Gewone pad die 

tijdens de paddentrek vaak slachtof

fer wordt van het voortrazende verkeer. 

Door Gerry Kluvers-Kessler 

Bufo bufo 
Wind snijdt ijzig 

sneeuwen hagel in vrieslucht 

Bufo bufo ontwaakt allerminst spijtig 

bestaan vraagt immers be

vruchting van vrucht. 

Klein hoefbladen bloeien 

andere vroege voorjaars groeten 

Bufo bufo weet het is tijd voor stoeien 

verlangt zijn ega te ontmoeten. 

Van verborgen winterkwartier 

is reis bepaald door genen 

naar geboortewater voor groot plezier 

onderweg regen en stapstenen. 

Wegennet een kater 

maken leven een grote gok 

naar omgedoopt bruiloftswater 

waar liefdesleven tikt als tijdklok. 

Gelukkig zijn op plekken 

dankzij visie op heuvelrug 

fauna goten om door te trekken 

voor Bufo bufo hopelijk 

méér en vliegensvlug. 

Bron: tekening pad door Przystanek 
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Uit het dagboek van een natuurgids: 

Amfibieën -monitoren. Deel I 
door Gerry K1uvers-Kessler 

'IWee bruine dikkerdjes 

Vieren samen poot in poot 

Bruiloft in de kikkersloot 

In het vroege voorjaar vindt er mas

saal een verhuizing plaats van het 

overwinteringgebied naar het voort

plantinggebied. Daar waar eens 

de geboortevijver lag, wordt dan 

omgedoopt tot bruiloftswater. 

In onze natuuragenda stond voor 

februari dan ook voor ons, de am

fibieën-monitoring van de wateren 

van de Poelenwerkgroep Het Gooi 

(PWHG) genoteerd. Een van de wa

teren van de PWHG is bijvoorbeeld 

de nieuwe poel in Anna's Hoeve. 

Wat zijn amfibieën eigenlijk? 

Amfibieën hebben een naakte, kale en 

soms vochtige huid met veel klieren. 

Amfibios betekent letterlijk' du bbel 

leven' en dat hebben de amfibieën 

dan ook werkelijk. Ze leven zowel 

op het land als in het water. In de 

meeste gevallen keren ze voor de 

voortplanting naar het water terug. 

Amfibieën zijn koudbloedige die

ren, dat betekent dat ze voor hun 

lichaamstemperatuur afhankelijk zijn 

van de omgevingstemperatuur. 
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Poelenwerkgroep Het Gooi. 
Waarom is de Poelenwerkgroep Het 

Gooi opgericht? Een van de zeldzame 

amfibieën is de Kamsalamander. De 

Kamsalamander is wat men noemt 

een 'beleidsrelevante soort'. Aange

zien deze salamander zeer kwetsbaar 

en gevoelig is voor veranderingen, is 

het volgen dan wel creëren van betere 

levenskansen van deze zwaar bedreig

de soort wenselijk. Als projectleider 

soortenbescherming van Landschap 

Noord-Holland heeft Jelle Harder in 

2004 een cursus Amfibieën monitoren 

opgezet, met als doel de deelnemers 

te organiseren in een Amfibieën

werkgroep in de regio die actief gaat 

monitoren. Een project waaruit de 

Poelenwerkgroep Het Gooi is voort 

gekomen en welke volledig bemand 

wordt door vrijwilligers. ofschoon het 

een zelfstandige werkgroep is en geen 

vereniging, blijft de ondersteuning 

van Landschap Noord-Holland voor 

diverse zaken onontbeerlijk. De conti

nuatie van het project wordt zodoende 

ook gewaarborgd en een goede 

toekomst voor een bedreigde soort 

wordt daardoor groter en zekerder. 

De droom is dat er uiteindelijk een 

archipel van Kamsalamander poelen

eilanden rond Hilversum zal komen 

en hopelijk dus ook in de nieuwe 

poel in Anna's Hoeve. Die droom, 

een soort gordel niet van smaragd 

maar van amfibieën, sprak mij wel 

aan. Betere levenskansen geven aan de 

Kamsalamander, betekent tevens betere 

levenskansen voor vele amfibieën (en 

andere waterdiertjes en planten). De 

werkzaamheden van de werkgroep 

houden jaarlijkse onderzoeken in van 

de poelen en sloten in het Gooi. We 

registreren de aanwezigheid van amfi

bieën, soorten en aantallen (en nemen 

andere waargenomen (water)diertjes 

in onze monitoring mee) en indien 

mogelijk doen we klein onderhoud aan 

de wateren. In de Europese Habita

trichtlijn geniet de Kamsalamander 

een streng beschermde status en dat 

vergemakkelijkt de werkzaamheden 

enigszins. De hoop is zelfs dat Het 

Gooi aangewezen zal worden als een 

Natura 2000 gebied (Vanaf 1992 zij n 

in Nederland 14 kernleefgebieden van 

de Kamsalamander aangewezen, nr 14 

is de Noordelijke Utrechtse heu\·elrug 

+ Gooi (naar Zollinger et al., 2003). 

Eerste monitoring periode 
is in februari begin maart. 
De eerste periode in februari be-

gin maart 2007 hield voor ons het 

klein onderhoud van onze eerste 

vier poelen in. D.w.z. het te veel aan 

Riet c.q. waterplanten verwijderen, 

hele jonge boompjes rondom weg 

halen en rommel eruit vissen. 

De leden van de PWHG zijn onderver

deeld in groepjes en elke groep heeft 

een paar poelen voor onderzoek. Iedere 

groep houdt zich zo goed mogelijk aan 

een schema van vijf perioden \·oor de 

monitoring, verdeelt over de maan

den februari/maart tot en met JulI. 

Het werken volgens één en dezelfde 



inventarisatiemethodiek zorgt ervoor 

dat alle waarnemingen gebaseerd zijn 

op een paar vaste gegevens. In elke 

periode ga je volgens een drie-stappen

plan te werk. Aangekomen bij je water 

doe je eerst je geluidswaarnemingen, je 

luistert bijvoorbeeld naar geluiden als 

het knorren van de Bruine kikker, het 

kwaken van de Groene kikker en het 

te water plonzen. Daarna kijk je in en 

rondom het water om vervolgens even

tueel te gaan scheppen. Alle waarne

mingen worden genoteerd. Aangezien 

amfibieën beschermde dieren zijn, be

tekent dit dat ze niet verstoord mogen 

worden. Vanwege onze inventarisatie

doeleinden verkrijgen we een onthef

fing op de Natuurbeschermingswet van 

de Stichting Reptielen, Amfibieën en 

Vissen Onderzoek Nederland (RAVON). 

Tweede monitoring periode 
van 20 maart tot 10 april. 
Het monitoringswerk begint in de 

tweede periode. Omdat de meeste 

amfibieën avonddieren zijn, gebeurt 

het monitoren 's avonds. Gewapend 

met laarzen, warme en waterdichte 

kleding en een heet drankje om de 

inwendige mens te versterken, wordt 

de koude nattigheid getrotseerd. Ik 

kan me de inactiviteit van amfibieën 

bij lage buitentemperaturen enigszins 

voorstellen. Verder zijn een zaklantaarn, 

schepnet, emmer, bak, vangpotje, loep, 

notitieboekje, potlood, gids, veldkaart, 

terreinvergunning en ontheffing onont

beerlijke zaken tijdens zo'n veldbezoek. 

Er is weinig verschil van voortplan

ting tussen de Bruine kikker en 

de Gewone pad. Bij beide staan de 

mannetjes als eersten op om naar het 

water te gaan. De vrouwtjes mo-

gen nog even wat langer 'uit'slapen. 

Het is de Bruine kikker die in het 

vroege voorjaar als één van de eer

sten aan de voortplanting begint. 

U kunt de Bruine kikker herkennen 

aan het bruine driehoeksvlekje achter 

beide ogen. Wanneer u dat mocht 

zien en al zou de kikker dan groen 

van kleur zijn (zie foto), is het toch 

(bijna) altijd de Bruine kikker. In de 

maand maart kun je de roep van de 

mannetjes waarnemen. De roep is 

meer een geknor omdat de Bruine 

kikker geen uitwendige kwaakblazen 

heeft. Zijn in het midden geplaatste 

inwendige kwaakblazen worden door 

spier- en huidlagen bedekt en kunnen 

daardoor niet erg uitgezet worden, 

daarvandaan dat zijn geluiden zwak 

klinken. 

Kikkers en padden waren de eer-

ste gewervelde landdieren die de 

omgeving met hun gezang vervulden 

en met behulp van de stem com

municeerden. De kwaakblazen doen 

dienst als klankborden en versterken 

het geluid aanzienlijk. Een Bruine 

kikker zonder uitwendige kwaakbla

zen hoort u nauwelijks op 50 meter 

afstand, terwijl voor u een Groene 

kikker, met twee aan de zijkanten 

geplaatste uitwendige kwaakblazen, 

nog op een afstand van 500 meter 

hoorbaar zal kunnen zijn. En een koor 

van kwakende Groene kikkers is zeker 

twee kilometer in de omtrek te horen. 

De paringsroep van het mannetje van 

de Gewone pad, die dus ook geen 

uitwendige kwaakblazen heeft, is op 

1 50 meter hoorbaar, echter die van de 

Rugstreeppad met één grote kwaak

blaas onder de keel wel 1 kilometer. 

Het vrouwtje van de Bruine Kikker zet 

één grote eiklomp af. Zo'n eiklomp 

bevat maar liefst 3000 zwarte eitjes. 

Door het tellen van de eiklompen krijg 

je een aardig beeld hoeveel Bruine 

kikkers in de betreffende poel zijn . 

De eiklom

pen zijn vrij 

makkelijk te 

vinden omdat 

ze op ondiepe 

plekken wor

den afgezet 

en vlak onder 

de opper

vlakte van het 

water te zien 

zijn. Aange

zien de paring vroeg in het seizoen 

plaatsvindt en het water dan nog 

koud is, is het een voordeel dat de 

eieren naar de oppervlakte drijven. 

Hierdoor worden ze beter verwarmd 

door de zon, wat hun ontwikkeling 

bevordert. De gelei-achtige massa 

rondom de eitjes houdt de warmte 

vast, zodoende zijn de eitjes altijd wat 

warmer dan het omringende water. 
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Ook de Gewone pad is er vroeg bij . 

De Gewone pad wordt uit zijn win

terslaap gewekt door de temperatuur, 

juiste vochtigheid en tijd van het jaar, 

eind februari kan dat reeds gebeuren 

maar meestal maart. De Gewone pad 

heeft een wrattige bruinachtige huid 

en koperen ogen met horizontale 

zwarte pupillen. De vrouwtjes (8 - ] ] 

cm) zijn groter dan de mannetjes (5 

- 8 cm). De Gewone pad kiest voor 

dieper water dan de kikkers. Aangezien 

hij langzamer is dan de kikker zie je 

onder de padden ook meer verkeers

slachtoffers. Zo'n paddentrek kan soms 

wel een lengte hebben van 5 km. En 

als u zich dan bedenkt dat hij voor 

één kilometer 24 uren onderweg is, 

snapt u wel dat het een doorzetter 

moet zijn. Vasthoudend kunt u hem 

dan ook allerlei obstakels zien nemen 

als stenen muurtjes en wegbermen. 

Bij de laatst komende mannetjes lukt 

het soms onderweg al een vrouw

tje te vinden, die zij op de rug zul

len bespringen om tot aan de paring 

niet meer los te laten. Zo'n mannetje 

kan wel twee weken op de rug van 

het vrouwtje zitten voordat zij er 

aan toe is haar eieren te leggen. 

De omklemming (amplexus) houdt 

meer in dan slechts het vastgrijpen van 

het vrouwtje onder haar oksels met zijn 

verhoornde (soort copulatie borstels ) 

vingers. Het vrouwtje is kieskeurig 

en de paring vraagt een nauwkeurig 

amplexusstandje als het mannetje 

tenminste nageslacht wil hebben. Je 
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kunt het vergelijken met een soort van 

voorspel. Elke soort pad en kikker heeft 

een net ietsjes andere omklemming 

houding. Aangekomen in de geboorte

vijver, nu omgedoopt tot bruiloftswa

ter, zoeken ze het gebied op waar zich 

de eieren leggende paartjes bevinden. 

Omdat Gewone padden geen uit

wendige kwaakblazen hebben, is de 

paarroep kort en zwak. De oudste en 

grootste mannetjes hebben de laagste 

stemmen. Schijnbaar staat ouderdom 

ook bij de padden voor wijsheid, in elk 

geval voor overlevingskunst. Aangezien 

vrouwtjes dat graag aan hun kroost 

willen doorgeven, genieten de man

nen met de laagste stem de voorkeur 

bij de partnerkeus. De mannetjes zijn 

in de paarvijver ver in de meerder

heid. Dus wie niet oud of groot is, 

moet slim zijn. Temperatuur heeft 

namelijk invloed op de hoogte van het 

stemgeluid. Kleine mannetjes hebben 

ontdekt dat in de koudste plek van een 

poel, de meeste veroveringen vallen 

te behalen. Als ware Pavarotti's bas-

sen deze padjes soms nog lager dan 

hun grotere mededingers en weten 

zo toch als een van de eersten een 

vrouwtje naar zich toe te trekken. 

Bij het leggen van de eieren perst het 

paddenvrouwtje twee eisnoeren tege

lijk uit. Uit elk van beide eileiders één. 

Tegelijkertijd maakt het mannetje met 

zijn achterpoten een soort kommetje 

tussen haar achterpoten waarin hij zijn 

sperma laat lopen. Zo worden de eieren 

meteen bevrucht. Na gedane arbeid is 

het even goed uitrusten geblazen, om 

daarna weer aan het werk te gaan. Het 

echtpaar pad zwemt dan rond om de 

twee tot vier meter lange eisnoeren 

tussen de waterplanten te slingeren. 

In totaal legt het vrouwtje tussen de 

tweeduizend tot zevenduizend eieren. 

De dubbele zwarte parelsnoerenket-

ting van de Gewone pad zijn goed 

herkenbaar en kunnen gemakkelijk 

worden opgemerkt. De eerstvolgende 

nacht na het leggen van de laatste 

eitjes verlaat het vrouwtje de paarvij 

ver, het mannetje verlaat het water pas 

een paar dagen later, sommige blijven 

zelfs tot mei in het bruiloftswater. 

Aangekomen in de bossen waar ze de 

zomer zullen verblijven, graven de pad

den zich eerst weer in om de winter

slaap nog even voort te zetten totdat 

de buitentemperatuur zo'n] 2 graden 

zal zijn. Dat is wel vreemd als je weet 

dat ze voor de paringstrek bij 5 graden 

actief waren geworden. Vaak hebben 

deze amfibieën voor de winter een 

permanente verblijfplaats op het land. 

Er is een historisch bericht van een 

Gewone Pad die 36 jaar lang onder de 

stoep van een huisdeur heeft geleefd. 

In elk geval zijn wij op de padden 

en kikkers verkikkerd geraakt en \\Oe 

kijken nu al uit naar de volgende 

monitoring periode waar we vooral 

de salamanders zullen herontdekken 

en meer te weten hopen te komen 

over hun fascinerend paringsritueel. 

Gerry K1uvers-Kessler is natuurgids en 

lid van de PoeIenwerkgroep Het Gooi. 

Bronnen: 

Kikkers en Padden door Kaj Vermeh, 

Amfibieëngids van Europa van Tirion, 

Elseviers reptieIen- en amfibieëngids, 

Cursus Monitoren van amfibieën 

van Landschap Noord-Holland, 

Dier, Grasduinen, www.kikkersite.nl 

Foto's: 

Parende Bruine kikkers in kik

kerdril van Rob WinkeIaar 

PWHG van HeImoetVos 

Omklemming (aplexus) foto Zp.Zsopk 



RECTIFICATIE 

'Wegens organisatorische reden heeft 

een bronvermelding niet plaatsgevon

den in de laatste Koerier van 4-2006 

in het verhaal 'Zeer zeldzame Zwer

vende heidelibel in Anna's Hoeve'. 

De foto van de Zwervende heideli

bel is gemaakt door Marijn Prins 

UITNODIGING 
tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden 

gehouden op DINSDAG 24 APRIL 2007 in de benedenzaal van de Morgensterkerk te 

Hilversum. 

Aanvang 19.30 uur. 

AGENDA 

1 . Opening door de voorzitter 

2. Notulen van de op 20 april 2006 gehouden jaarvergadering (afgedrukt in de 

Koerierjaargang 23 nummer 4, dec. 2006). De notulen zullen in de zaal liggen, 

zodat ze al voor aanvang van de vergadering kunnen worden ingezien. 

3. Ingekomen stukken (voor deze vergadering) 

4. Jaarverslag van de secretaris (afgedrukt in deze Koerier) 

5. Financieel jaarverslag 2005 (idem) 

6. Begroting 2006 (idem) 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 

8. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie 

9 . Reglementair aftredend en niet herkiesbaar: hr. M.L. Ruitenberg. 

Reglementair aftredend en herkiesbaar: hr. ].J.M. de Ridder 

10. Rondvraag 

j J. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering 

J 2. Pauze 

J 3. Waternet. . over de nieuwe waterzuiveringsinstallatie bij Anna's Hoeve 

14. Gezellig samenzijn met hapjes en drankjes 

Ook niet-leden zijn van harte welkom, maar aan eventuele stemmingen mogen 

alleen leden meedoen. 

Alle hapjes en drankjes zijn vanavond voor rekening van de vereniging. 

Getracht zal worden de bijeenkomst om uiterlijk 22 .30 uur te laten eindigen. 

HET BESTUUR HOOPT OP UW AANWEZIGHEID: U BENT WELKOM ! 

................................................... ~ ... 
Gaat u VERHUIZEN, laat het ons dan even weten. U mag contact opnemen met het secretariaat 

· • of u kunt deze bon invullen 

: Naam: 

: Adres 

: Postcode Plaats: 

: Nieuwe adres 

· • Adres: 

Postcode Plaats: 

Telefoon 
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Financieel Jaarverslag 2006 en Begroting 2007 

IN begroting 2006 gerealiseerd 2006 

contributie 4750,00 5.098,03 

gem. per lid (4,87) (5,25) 

gift 0,00 13,96 

boeken 20 0,00 442,00 

video, recreatie rapport 0,00 7,95 

transport 0,00 150,00 

tekort 1375,00 

Totaal kas inkomsten 6325,00 5.711,94 

rente kapitaal rekening 200,00 66,58 

Totaal Inkomsten 6525,00 5779 

UIT begroting 2006 gerealiseerd 

kantoor artikelen 500,00 67,81 

lief en leed 200,00 218,35 

koerier 3000,00 3.060,16 

drukwerk 250,00 0,00 

bestuur+porto 500,00 564,23 

Anna's Hoeve Website 250,00 195,00 

boswerk 160 ,00 55,0 I 

KvK 40,00 21,62 

Lidmaatschappen 25, 00 11,25 

Diversen 100,00 338,25 

PR 100,00 0,00 

Statuten 600,00 606,91 

Symposium 2006 800,00 1.202,30 

video 0,00 30,00 

Totaal uitgaven 6525,00 6.370,89 

Saldo per 31-12-05 Saldo per 31-12-06 

Kas 195,40 Kas 

Giro 5751,63 Giro 

Kapitaalrekening 6226,18 Kapitaalrekening 

Totaal 12173,21 Totaal 

Totalen 2005 

Totaal in 5778,52 

Totaal uit 6370,89 

Afname -592,37 

Opmerkingen: 
In 2006 934 betalende leden gemiddeld 5,25 euro 

Overzicht boeken inkomsten verkoop 442 ,00 

Er zijn nog ongeveer 600 boekjes invoorraas, waarde Euro 1200 

begroting 2007 

4800,00 

(5.25) 

0,00 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4900,00 

100,00 

5000 ,00 

begroting 2006 

300,00 

200,00 

3000,00 

150,00 

500,00 

180,00 

100,00 

40,00 

30,00 

300 ,00 

100 ,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4900,00 

110,40 

5177,68 

6292,76 

11580,84 



JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
Hier is dan het eerste verslag van de nieuwe secretaris, die op de ledenvergadering in april is aangetreden. Het was beslist 

geen rustig jaar, al organiseerden we niet een symposium o.i.d. 

BESTUUR 

Er hebben dit jaar belangrijke bestuurswisselingen plaatsgevonden. Tot de ledenvergadering was de samenstelling als volgt: 

M.L. Ruitenberg 

G.M.].B. Peet 

J.J.M. de Ridder 

Mw. H.Toes 

].P van Hemert 

S. Koopman 

voorzitter 

secretaris 

penningmeester 

2e secretaris, 2e penningmeester, ledenadministratie 

lid 

lid 

Op de ledenvergadering zijn Gerard Peet en Gerda Toes afgetreden en in plaats van hen zijn Frances Carrière en Wouter Fon

taine aangetreden; Sander Koopman is herbenoemd als bestuurslid. De ledenadministratie wordt sinds begin 2006 door John 

Bouwman verzorgd . 

De bestuurssamenstelling is dus nu als volgt: 

M.L. Ruitenberg voorzitter 

F. Carrière-Boon secretaris 

J.J.M. de Ridder penningmeester 

aftredend 2007 

aftredend 2009 

aftredend 2007 

aftredend 2008 

aftredend 2009 

aftredend 2009 

aftredend 2008 

].P van Hemert lid 

S. Koopman lid 

C.A.N. van Vliet lid 

W H. Fontaine lid 

We zijn als bestuur nog in discussie hoe de exacte taakverdeling moet zijn. Verder waren we op zoek naar een vervanger van 

Meijndert Ruitenberg , die in 2007 aftreedt. 

BESTUUR EN LEDEN 
De vereniging telde per 1 janu

ari 2006 969 leden en per 31 

december 922. Het ledenaan

tal is dus met 47 afgenomen. 

Het bestuur vergaderde elke maand 

met uitzondering van juli en no

vember, steeds bij een van de be

stuursleden thuis. In februari is nog 

een extra vergadering gehouden 

over de wijziging van de statuten. 

In augustus was de bestuursvergade

ring geheel gewijd aan ledenwerving, 

omdat het ledenbestand momenteel 

niet groeit en we voor de koeriers

redactie en andere zaken wel extra 

menskracht kunnen gebrUiken. Er is 

gekeken wat we kunnen doen met de 

resultaten van de ledenenquête die 

eind 2005 is gehouden. We heb-

ben meegedaan met de Vrijetijds

markt in september, waar we weer 

een aantal leden hebben geworven. 

ANNA'S HOEVE KOERIER 
De koerier verscheen weer vier keer, 

vanaf de derde keer in een mooie 

nieuwe lay-out. Drukkerij Brügeman 

heeft namelijk het drukken van de 

Koerier overgenomen en een profes

sional, de heer Coucke van de Ont

werpfabriek, verzorgt de lay-out. 

We kunnen nog meer ac-

tieve leden gebruiken voor ver

sterking van de redactie. 

Ontmoetingskerk aan de Minckelerstraat. 

Er waren slechts 18 leden aanwezig, om

dat er dit keer geen bijzondere presenta

tie was. Tijdens de ledenvergadering wer

den de nieuwe statuten vastgesteld. Door 

de bredere doelstelling van de vereniging 

is het voortaan makkelijker bezwaarpro

cedures te starten. We namen afscheid 

van Gerard Peet en Helga Toes, die 

uitvoerig in het zonnetje werden gezet. 

ACTIVITEITEN 
IN HET TERREIN 
Onze bosploeg, die haast elke woens

dagochtend in het terrein werkt, is dit 

jaar erg actief geweest: er werden veel 

LEDENVERGADERING meer uren gedraaid dan vorig jaar. 

Op 20 april 2006 vond de ledenverga- Er werd veel Prunus weggehaald en 

dering plaats in de bovenzaal van de onkruid gewied. Het is de bedoeling 
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dat er in 2007 een aparte schoon

maakploeg komt. Er werd goed 

samengewerkt met Goois Natuur

reservaat, dat het materiaal leverde. 

ANNA'S HOEVE EN 
GOOIS NATUURRESERVAAT 
De vijver bij de Speelweide was in mei 

gesaneerd en uitgediept, waar in de 

zomer uitgebreid gebruik van werd 

gemaakt: er kwamen veel buurtbewo

ners op af, die er gingen zonnen en 

zwemmen. Daarom wil GNR er een 

officiële zwemgelegenheid van maken, 

waar wij niet zo blij meer zijn , omdat 

het dan nog meer mensen aantrekt. 

Nu hadden we al last van jongeren die 

zich daar gingen 'indrinken'. We zijn 

daarover nog in gesprek met GNR. 

Er bleken verder plannen te zijn voor 

een mountainbikeroute die gedeeltelijk 

door Anna's Hoeve zou lopen. Daar 

hebben we bij GNR tegen geprotes

teerd, waarna dat plan is ingetrokken. 

ANNA'S HOEVE 
EN DE POLITIEK 
We hebben ons op allerlei manie

ren bemoeid met de politieke ont

wikkelingen rond Anna's Hoeve. 

We hoorden bijvoorbeeld dat de 

gemeente Laren zomerhuisjes wil 

laten zetten bij de Molshoop, terwijl 

dat stuk terug zou worden gegeven 

aan de natuur. Dit blijkt echter nog 

geen officieel plan te zijn, dus we 

wachten af hoe dat zich ontwikkelt. 

In september bleek dat de kosten 

voor de geplande ondergrondse 

waterzuiveringsinstallatie veel hoger 

zouden uitvallen, waardoor het hele 

plan voor Anna's Hoeve vertraging 

opliep. De gemeente, GNR en Wa

ternet zijn nog bezig te bekijken hoe 

dat kan worden opgelost. We hebben 

daar met de gemeente en GNR over 

gesproken en duidelijk gemaakt 
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dat we niet willen dat daardoor het 

plan ongunstiger wordt voor Anna's 

Hoeve, bijvoorbeeld doordat er hoger 

wordt gebouwd of dat er stukken van 

Anna's Hoeve worden 'afgesnoept'. 

Er waren nog meer bedreigingen, 

zoals het plan een gedeelte van de 

HOV-route oftewel de busbaan langs 

de spoorlijn bij Anna's Hoeve te 

laten lopen. In de commissie Stad 

van november werd voorgesteld daar 

onderzoek naar te doen; helaas is dat 

voorstel met grote meerderheid van 

stemmen aangenomen. We houden 

het verdere verloop in de gaten. 

ONTWIKKELINGEN 
BUITEN HET GEBIED 
In december hoorden we van andere 

natuurorganisaties dat de gemeente 

Baarn nu serieus bezig is met plannen 

voor het gebied Drakenburgergracht, 

dat pal tegen Anna's Hoeve aan ligt. 

Op het terrein van de gehandicap

teninstellingen Sherpa en Amerpoort 

asvz mogen volgens het plan van de 

gemeente Baarn 200 - 250 woningen 

extra worden gebouwd, wat extra 

druk geeft op Anna's Hoeve. Verder 

zijn gelukkig allerlei onzalige plannen 

voor een groot hotel ed. gelukkig van 

de baan. De overige natuurorganisaties 

doen het meeste overleg in deze zaak, 

wij zijn er zijdelings bij betrokken. 

TENSLOTTE 
Er waren dus positieve ontwikkelin

gen, zoals de sanering van de vijver 

bij de speelweide, maar door allerlei 

zaken, zoals het tekort op de begroting 

van de waterzuivering , moeten we 

de zaak scherp in de gaten houden. 

Bosploeg Anna's 
Hoeve breekt opnieuw 
het eigen record 

(dinsdag I januari 2007) 

De bosploegvrijwilligers van de Vereni

ging tot Behoud van Anna's Hoeve heb

ben in 2006 opnieuw hun eigen record 

verbeterd. Op maar liefst 49 woens

dagmiddagen werd er in de natuur van 

Anna's Hoeve gewerkt, met (gemid

deld) ruim 5 mensen gedurende bijna 

twee uur en een kwartier. Slechts 

driemaal ging er een werkmiddag niet 

door: eenmaal in februari omdat er een 

schoonmaakactie met de Nassauschool 

was gepland (die wegens ziekte en 

slecht weer overigens niet doorging), 

en tweemaal tijdens de hittegolf in juli. 

In totaal werden er 522 werkuren 

genoteerd, een stijging van 44 % ten 

opzichte van 2005 toen het vo-

rige recordjaar (het start jaar 1995) 

ook al met 47% was verbeterd. 

De groep bestaat momenteel uit 8 

personen, die echter niet allen ie-

dere week kunnen komen helpen. De 

meeste energie wordt gestoken in het 

bestrijden van de woekerende Ameri

kaanse vogelkers. Ook worden heide

veldjes opengehouden door alle opslag 

(boompjes en struiken) weg te halen, 

worden grote takken en omgewaaide 

bomen verwijderd van wandelpaden, 

en worden de plekken waar de groep 

aan het werk is ontdaan van zwerfvuil. 

In 2006 is het niet gelukt om terrein

werk te organiseren samen met school

klassen of andere groepen. Niettemin 

blijft 2006 het recordjaar, ook wanneer 

de werkuren van die overige acties in 

de andere jaren worden meegeteld. 



In de vorige Koerier stond dat in 

november de laatste hand was gelegd 

aan de vernieuwing van de Speelweide. 

Als gevolg van het abnormaal zachte 

najaar is dit werk echter drie maanden 

uitgesteld. Aannemer Scholman bv uit 

Nieuwegein is er op maandag 5 februari 

mee begonnen. Als alles nu volgens 

plan is verlopen, is de Speelweide in de 

laatste volle week van februari "opge

leverd" en overgedragen aan het Goois 

Natuurreservaat. 

De "inboet" (het vervangen van afge

storven jonge aanplant) is nog een hele 

klus geweest. Aanvankelijk zijn er in 

het hele plan 8.680 stuks bosplantsoen 

en 3 5 bomen aangeplant. Omdat de 

plantwerkzaamheden nogal laat (in april 

2006) werden uitgevoerd en de planten 

op een helling zijn aangebracht, was er 

al gerekend met een uitval van 1 0 %. 

Funest was echter de extreem hete en 

droge periode die er op volgde. Die be

gon al in mei. Daardoor was er een bij

zonder hoog percentage uitval. Dat gold 

ook voor de bomen. Van de 8 eiken die 

in een rechte lijn de oude terreingrens 

aangeven bleven er maar een paar over. 

Uiteindelijk zijn er in in 

februari 8 bomen vervangen en 2800 

stuks bosplantsoen bij geplant, in twee 

fasen van elk 1400. 

Het bosplantsoen bestaat uit Krenten

boompje (Amelanchier lamarckii), 

Ruwe berk (BetuIa pendula), Brem (Cy

tisus scoparius), Beuk (Fagus sylvatica), 

Eenstijlige meidoorn (Crataegus mo

nogyna), Sleedoorn (Prunus spinosa), 

Zomereik (Quercus robur) en Lijsterbes 

(Sorbus aucuparia). 
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Verslag Commissie voor welstand 
en monumenten 25 januari 2007 
MinckeIersstraat 303-305; situatie restaurant Anna's Hoeve 

De gemeentelijke Welstandscommis-

sie heeft besloten om aan B&W een 

advies uit te brengen over de ruïne van 

het afgebrande paviljoen Anna's Hoeve. 

Een advies waar we alleen maar heel 

blij mee kunnen zijn. De tekst van het 

advies staat hieronder. En nu maar 

hopen dat het gemeentebestuur kans ziet 

om de eigenaar van het Paviljoen ertoe 

te brengen om er wat te doen. 

De commissie is van mening dat de 

situatie van het gebouwencomplex, 

waarbij delen van de gebouwen door 

de brand van geruime tijd terug verlo

ren zijn gegaan en alleen de deels ver

koolde restanten van de gebouwen nog 

overeind staan, een zodanig buitenspo

rig lelijk uiterlijk oplevert, dat hier 
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sprake is van een welstandsexces, zoals 

bedoeld in hoofdstuk 9 van de wel

standsnota. Ook voor niet-deskundi-

gen is waarneembaar dat deze situatie 

ernstig afbreuk doet aan de ruimtelijke 

kwaliteit van dit gebied. 

De deplorabele restanten van het 

complex vormen een grove inbreuk op 

de landschappelijke en/ of architecto

nische waarden in dit gebied. Gezien 

deze situatie adviseert de commissie 

burgemeester en wethouders om de 

eigenaar c.q. de rechthebbende op de 

gebouwen op grond van artikel 1 9 

van de Woningwet aan te schrijven 

en de met redelijke eisen van wel

stand strijdige situatie te beëindigen. 

Raad Baarn stelt Gebiedsvisie 

Drakenburgergracht vast 

Zoals verwacht heeft de Baarnse 

gemeenteraad op woensdagavond 29 

november ingestemd met de raads

voorstellen over de Gebiedsvisie 

Drakenburgergracht. 

De grote partijen (VVD, PvdA, CDA) 

waren vóór, de 5 eenmansfracties 

tegen, zij het dat GroenLinks en de 

ChristenUnie slechts 1 resp. 2 van de 

4 beslispunten in het eerste raads

voorstel niet konden onderschrijven. 

Omdat niet per beslispunt gestemd kon 

worden, stemden zij tegen het hele 

raadsvoorstel. 

De besluiten houden het volgende in: 

1. Instemming met de uitgangspunten 

van de gebiedsvisie. Afgewezen door 

de eenmansfracties uitgezonderd 

GroenLinks. 

2. Instemming met de "korte knip", 

dus omlegging van de verkeersweg 

strak ten noorden van Sherpa langs. 

Afgewezen door de eenmansfracties 

uitgezonderd GroenLinks en Christe

nUnie. Wel was er brede kritiek van 

de raadsfracties op buurgemeente 

Eemnes die blijft weigeren om het 

doorgaand verkeer via de Oud Eem

nesserweg te laten rijden. 

3. Instemming met de bouw van max. 

225 woningen op en rondom de 

instellingsterreinen. Afgewezen door 

de eenmansfracties uitgezonderd 

GroenLinks en ChristenUnie. 

4. Instemming met een "grote recrea

tieve functie" (wellness) ten noor

den van de Zandheuvelweg. Afgewe

zen door alle eenmansfracties. 

5. Wet Voorkeursrecht gemeenten 

toepassen op percelen ten noorden 

van de Zandheuvelweg, bestemd 

voor met name de "grote recreatieve 

functie". Afgewezen door alle een

mansfracties. 



Bospoel Anna's 
Hoeve is opgeknapt 

De laatste twee weken van oktober heeft 

het Goois Natuurreservaat onderhoud 

verricht aan de bospoel in het voorma

lige noordelijke deel van Alma's Hoeve. 

Het gaat hier om de poel langs de weg 

naar 't Laer, nabij de A27 en het vroegere 

zomerhuisjes terrein De Heidebloem. 

Vroeger vormde deze poel het noorde

lijkste stukje van Anna's Hoeve. Nadat de 

gemeente Hilversum Anna's Hoeve had 

overgedragen aan het GNR, is dit bosge

bied tegevoegd aan het begrazingsgebied 

Zuiderheide. 

Rondom Hilversum ligt een ring van 

poelen, die van veel belang zijn voor 

amfibieën en reptielen zoals kikkers, 

padden, ringslangen en diverse salaman

dersoorten. Sommige van die poelen zijn 

eeuwenoud, andere zijn door mensen

handen aangelegd. Zo zijn er op initiatief 

van Landschap Noord-Holland in de af

gelopen jaren diverse poelen bijgemaakt, 

of bestaande poelen beter geschikt 

gemaakt voor amfibieën en reptielen. 

Om te voorkomen dat ze verzuren en 

dichtgroeien, is er af en toe onderhoud 

aan de poelen nodig. Zo was nu de 

bospoel van (voorheen) Anna's Hoeve 

aan de beurt. Onderzoek van de Poelen

werkgroep had uitgewezen dat er in deze 

poel maar heel weinig leven zat. Er komt 

een afwateringsbuis van de A27 in de 

poel uit, maar uit ervaring met andere 

poelen die dat ook hebben is bekend 

dat dit aan de waterkwaliteit niet zoveel 

schade toebrengt. Met deze poel was iets 

anders aan de hand: de koeien die in dit 

bosgebied grazen, zijn verzot op de poel! 

Koeien, amfibieën en reptielen, dat blijkt 

hier niet goed samen te gaan. Daarom 

is er nu rondom de poel een grote stob

ben wal aangelegd, waardoor de koeien 

er niet meer bij kunnen komen en het 

waterleven meer kansen krijgt. 

Plannen Drakenburgergracht: goed voor de natuur? 

In de vorige Koerier stond het pers

bericht van de gemeente Baarn over 

hun plannen voor het gebied ter 

weerszijden van de Zandheuvelweg. 

Op 29 november heeft de gemeen

teraad van Baarn met de plannen van 

B & W ingestemd, met alleen de vijf 

éénpersoonsfracties tegen. Dit houdt 

in dat Baarn nu is begonnen met het 

maken van een bestemmingsplan voor 

het gebied. Medio 2007 moet het 

eerste ontwerp daarvan verschijnen. 

Baarn ziet graag vóór eind 2008 het 

bestemmingsplan definitief vastge

steld. (Vooral voor de instelling Sherpa 

dringt de tijd, omdat een deel van 

hun paviljoens niet meer voldoet aan 

de hedendaagse eisen.) Ook komen 

er een grondexploitatieplan en een 

beheerplan. Baarn wil per saldo geen 

geld op de planprojecten toeleggen. 

In de Baarnse plannen wordt wel 

rekening gehouden met de natuur, 

maar naar de mening van natuur- en 

milieuorganisaties niet voldoende. Op 

initiatief van de Natuur- en Milieufede

ratie Utrecht hebben acht organisaties, 

waaronder de Vereniging tot Behoud 

van Anna's Hoeve, al bij de commis

siebehandeling van 1 6 november hun 

zorgen uitgesproken over de balans 

tussen de beoogde "groene" en "rode" 

ontwikkelingen. Het plan biedt veel 

ruimte voor bebouwing, zelfs binnen 

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) , 

maar bevat weinig garanties dat de 

gewenste natuur- en landschapsdoelen 

daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Een citaat uit de stukken: "De natuur-

ontwikkeling zal ingezet worden om 

bestaande en nieuw te ontwikkelen 

bebouwing beter in te passen in het 

landschap" . Dat is de omgekeerde 

wereld: in de EHS stelt de natuur de 

randvoorwaarden, waar eventueel 

woningbouw bij past als dit per saldo 

winst oplevert voor de natuur. Het is 

onduidelijk of deze winst er komt. 

Het EHS-gebied wordt niet vergroot, 

en er blijft bebouwing aanwezig in de 

smalle natuurcorridor die de ecolo

gische verbinding vormt tussen het 

Gooi (Anna's Hoeve) en het Utrechtse 

natuurgebied (de Vuursche bossen). 

De Baarnse plannen houden het 

volgende in. Per planonderdeel 

voegen we ons commentaar toe. 

Autoverkeer 
De Zandheuvelweg blijft toegangs

weg tot de instellingen Amerpoort 
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Asvz (voorheen Nieuwenoord) en 

Sherpa (voorheen Eemeroord), maar 

wordt afgesloten voor doorgaand 

verkeer. Dat zal om Sherpa heen 

moeten gaan rijden, via een nog aan 

te leggen nieuwe verkeersweg die 

uitkomt op de Oud Eemnesserweg. 

In Baarn bestaat veel teleurstelling 

over de weigering van buurgemeente 

Eemnes om het verkeer helemaal via de 

bestaande Oud Eemnesserweg te laten 

rijden, vlak langs de A 1 en de A2 7. 

Behalve voor enkele aanwonenden 

van deze weg zou dit in alle opzich

ten een veel betere oplossing zijn. 

Geen boomhotel en 
megasauna volgens bestaan
de particuliere plannen 
Het is gunstig dat deze al eerder ge

maakte plannen niet kunnen doorgaan, 

althans niet ten zuiden van de Zand

heuvelweg. Dat is pech voor boer Dor

restijn en voor boomkweker / onderne

mer Blokzijl. Deze had zijn boomhotel 

overigens al afgeblazen en een "Plan B" 

aangekondigd, een soort permanente 

Floriade van 20 hectare met thema

restaurants. Volgens de Gebiedsvisie 

is ten zuiden van de Zandheuvelweg 

echter hooguit plaats voor kleinscha

lige horeca in combinatie met een 

nieuwe (groene) inrichting. Het slechte 

nieuws is dat (commerciële) recrea

tieve voorzieningen (" op recreatie en 

toerisme gerichte programma's") wel 

mogelijk worden langs (een deel van) 

de noordkant van de Zandheuvelweg, 

op en rond de huidige boerderij van 

hr. Van Oosterom. In het raadsvoorstel 

wordt hierbij als specifieke mogelijk

heid genoemd" een recreatieve functie 

op het vlak van wellness, eventueel 

aangevuld met een hotelfunctie, 

mits ze ruimtelijk en welstandelijk 

goed inpasbaar zijn." Dus mis-

schien toch een sauna en een hotel. 
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Als alle beperkende "mitsen en maren" 

voor de "nieuwe ontwikkelingen" van 

kracht blijven, is dit beter dan de parti

culiere plannen die er al lagen. Maar als 

er per saldo een stuk open landschap 

wordt volgebouwd voor een groot

schalige recreatievoorziening pal naast 

de Ecologische Hoofdstructuur, dan is 

dat niet iets om blij van te worden. 

Versterking van de eco
logische verbinding 
Het is gunstig dat er op het zuidwes

telijke deel van het Amerpoortterrein 

bebouwing zal worden gesloopt ter 

versterking van de Groene Schakel 

(de ecologische verbinding tussen de 

Utrechtse Heuvelrug en het Gooi). 

Dit wordt echter alleen mogelijk via 

het "rood-voor-groen" principe: 

het toelaten van nieuwe bebouwing 

net buiten de natuurverbinding (zie 

hierna). Overigens staat "versterking 

van de ecologische zone" niet letterlijk 

in het raadsbesluit. In de stukken wordt 

gerept van "versterking van landschap

pelijke kwaliteiten" en van "natuuront

wikkeling" . En de ecologische verbin

ding wordt als een wel erg smalle pijl 

ingetekend: vanuit de Vuursche bossen, 

via Groeneveld (buiten het plange

bied) , over alleen het zuidwestelijke 

deel van Amerpoort en het terrein 

van conferentieoord Drakenburg, via 

Oostelijk Anna's Hoeve naar het Heide

bloembos en het Laarder Wasrnerenge

bied. In de eerste editie van De Groene 

Schakel (Uitvoeringsprogramma 

Noordelijke Heuvelrug, 2003) schre

ven de natuurinstanties heel ambi

tieus: "Transformatie / verplaatsing 

congrescentrum en zorginstellingen" . 

Dat zou een heel wat bredere natuur

zone hebben opgeleverd. Helaas zijn 

de instellingen hier terechtgekomen 

in een tijdperk waarin de begrippen 

ecologische versnippering en ecolo-

gisclle verbinding nog niet bestonden 

en waarin deze problematiek nog tot 

niemand was doorgedrongen. Ver

plaatsing van de instellingen zou een 

geweldige kapitaalvernietiging met zich 

meebrengen en is dan ook onhaalbaar. 

Conferentiecentrum Drakenburg blijft 

midden in de ecologische verbinding 

liggen. Het huidige Drakenburg is na

tuurbewust en trots op zijn natuurrijke 

ambiance. Het centrum zoals het nu 

functioneert veroorzaakt dan ook geen 

grote natuurschade. Aan de wandelpa

den door de bossen achter het centrum 

is te zien dat ze weinig gebruikt wor

den. En 's nachts zijn er zelfs wel eens 

dassen gesignaleerd! Helaas kan nie

mand in de toekomst kijken. Het is on

betaalbaar om het conferentiecentrum 

"weg te bestemmen" . Het zou al mooi 

zijn als het mogelijk is om via het be

stemmingsplan toekomstige ongewens

te ontwikkelingen te minimaliseren. 

Alles bij elkaar is de conclusie dat de 

natuur er bekaaid af komt. De Baarnse 

plannen houden de mogelijkheid open 

dat er in het plangebied EERST wordt 

bijgebouwd en dat er DAARNA pas 

wordt gesloopt. Voor de natuurorgani

saties is deze volgorde onbespreekbaar. 

Bouw van woningen en be
drijfsgebouwen op de in
stellingsterreinen en langs 
de aangrenzende noordkant 
van de Zandheuvelweg 
In principe is er niets tegen het princi

pe van omgekeerde integratie. Maar op 

deze plek pal tegen de ecologische ver

binding is het wel hoogst ongewenst . 

Wanneer het alleen zou gaan om enkele 

woningen op het terrein van de instel

lingen om gezinshereniging mogelijk 

te maken, dan was het nog tot daar 

aan toe. Maar het gaat om 150 tot 225 

woningen waar "iedereen" mag gaan 

wonen, met bijbehorende kleinscha-



lige bedrijvigheid en dienstverlening. 

Het aantal woningen is minder dan 

wat de instellingen in eerste instantie 

hadden gevraagd, en dat is dan wel te 

"danken" aan de EHS die nagenoeg het 

gehele gebied van beide instellingen 

omvat. Bij en naast de instellingen ont

staat echter wel een dorpswijk met een 

paar honderd bewoners, met honden 

en katten! Dat kan voor de ecologische 

verbinding desastreus uitpakken. Denk 

aan katten die' s nachts in de natuur 

rondzwerven. Denk aan honden (al dan 

niet loslopend) waarvan de reuk alleen 

al voor het wild afschrikwekkend is. 

Er moet gepleit worden voor maat

regelen om zulke natuurschade te 

minimaliseren. De terreinen waar de 

woningbouw plaatsvindt en de directe 

omgeving (waarbij ook valt te denken 

aan de geplande nieuwe recreatiezone 

ten oosten van Sherpa, aan de noord

kant van de Zandheuvelweg) moeten 

zó worden ingericht dat de bewoners 

dáár hun hond gaan uitlaten, en niet 

in de bosstrook van oostelijk Anna's 

Hoeve of in de noordelijke Vuur-

sche bossen net over de spoorlijn I 

In de gebiedsvisie wordt het "rood

voor-groen" principe ten tonele 

gevoerd in relatie tot de "ruil": sloop 

van bebouwing in het zuidwesten 

ten faveure van" groen", tegenover 

nieuwbouw aan de andere kant van 

de instellingsterreinen en daarnaast 

langs de Zandheuvelweg. Deze nieuw

bouw behelst zowel de genoemde 

woningen als nieuwe gebouwen voor 

de twee instellingen, die nog nau-

wer met elkaar gaan samenwerken. 

De natuurverbinding wordt wel-

iswaar versterkt door de sloop van 

bebouwing in deze zone, maar daar 

zijn ook andere maatregelen voor 

gewenst, bijv. faunapassages onder 

de spoorbaan (op Utrechts gebied). 

Samenvattend: Nieuwbouw is vol-

gens Baarn kennelijk onvermijdelijk, 

maar voor de natuur ongunstig, en 

er is blijvende aandacht nodig om 

natuurschade te minimaliseren. Verder 

moeten ook aanvullende compen

serende natuurmaatregelen vallen 

onder het rood-voor-groenprincipe. 

Hoe nu verder? 

Het gemeentebestuur van Baarn heeft 

toegezegd dat de natuurorganisa-

ties zullen worden geraadpleegd in 

het vervolgtraject na vaststelling van 

de Gebiedsvisie. Daartoe hebben de 

samenwerkende natuurorganisaties (in

clusief onze vereniging) in december 

vooroverleg gevoerd. Daaruit rolde de 

suggestie om ervoor te pleiten dat de 

provincies Utrecht en Noord-Holland 

samen gaan onderzoeken of de ecolo

gische verbinding zoals Baarn zich die 

voorstelt, goed zal kunnen functione

ren . Het provinciebestuur van Utrecht 

zal het bestemmingsplan uiteindelijk 

moeten goedkeuren. Volgens Baarn past 

de Gebiedsvisie binnen het geldige 

Streekplan voor het gebied, maar of de 

provincie daar ook zo over denkt moet 

nog blijken. Om onnodig tijdverlies 

te voorkomen kan zo'n onderzoek 

het beste zo snel mogelijk worden 

opgestart, zodat met de uitkomsten al 

rekening kan worden gehouden bij het 

opstellen van het bestemmingsplan. 

Er is afgesproken dat Natuur- en Mi

lieufederatie Utrecht, Staatsbosbeheer 

en het Goois Natuurreservaat mede 

namens de andere organisaties het 

woord zullen voeren. In januari heeft 

het eerste overleg met Baarn en de 

provincie Utrecht plaatsgehad. Daarbij 

is gebleken dat Baarn een adviesbureau 

opdracht gaat geven voor een ecolo

gisch advies. Aan Baarn is gevraagd om 

dit bureau een brede opdracht te geven. 

Ook is afgesproken dat er een overleg 

komt met als deelnemers de beide pro-

vincies, de gemeenten Baarn, Eemnes, 

Laren en Hilversum, de natuurbeheer

ders en het ministerie van LNV Doel 

hiervan is om te verkennen hoe er een 

stevige ecologische verbinding gerea

liseerd kan worden tussen het Gooise 

en Utrechtse deel van de Heuvelrug. 

Wordt vervolgd ! 

Over de naam "Drakenburgergracht" 

In het gebied rond ridderhofstad 

Kasteel Draeckenburch (oudste 

vermelding 1340, gesloopt ca. 

1870, een van de laatste bewoners 

was prof Gerard Vrolik, de stichter 

van Anna's Hoeve) wordt omstreeks 

1390 de Drakenburgergracht gegra

ven. Een oud beekje werd hierbij 

vergraven voor turf transport vanuit 

het Gooi naar de Eem. Door de 

aanleg van deze waterloop kon het 

gebied verder worden ontgonnen. 

Het grootste deel van de Draken

burgergracht is verdwenen voor de 

aanleg van de A 1 ten noorden van 

Baarn langs, medio 20e eeuw. Van de 

Drakenburgergracht bestaan alleen 

nog het meest oostelijke stukje bij 

de Eem, en het westelijke uiteinde: 

de grenssloot tussen Baarn en Eem

nes, ten noorden van (en evenwijdig 

lopend aan) de Zandheuvelweg. 

Het nieuwgebouwde Landhuis 

Drakenburg, ten noorden van 

kasteel Groeneveld, ligt net bui

ten het plangebied Drakenbur

gergracht. Conferentiecentrum 

Drakenburg, dat in het bos langs 

de Albert Schweitzerweg ligt en 

(behalve de naam) niets te ma

ken heeft met het vroegere kasteel 

en het nieuwe landhuis. maakt 

wel deel uit van het Plangebied. 
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Op de grond, op stenen en op de 

stammen van bomen vinden we 

een schitterende wereld. Mossen en 

korstmossen domineren deze plekken 

en komen er in grote verscheidenheid 

voor. Zo komen er in Nederland ruim 

600 soorten korstmossen voorl Freek 

Stegehuis wandelde met zijn buurt

bewoners door Anna's Hoeve om een 

deel van deze rijkdom te laten zien. 

MOS VAN ALG TOT BOS 

Door Freek Stegehuis 
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Het was een koude dag, slechts 3° C. 

's Morgens viel er zeer fijne sneeuw 

die later overging in ijle druppels. 

Dit bleef zo tot op het moment dat 

we weggingen. Er werd besloten om 

met auto's te gaan. Alec, Caroline en 

de kinderen kwamen als eersten aan 

en zij gaven mij een lift. Omdat dit 

voor de kinderen nogal een pittig 

onderwerp was gaf ik in afwach

ting van de anderen alvast een 

toelichting. Ik vroeg of ze iets over 

het belang van planten konden zeg

gen. Pieter zei dat ze zuurstof geven. 

Dat was een goed antwoord, want ik 

dacht dat ik ze met vragen daar naar 

toe zou moeten leiden. Niels wist dat 

we ook planten eten, geweldig. We 

kwamen tot de conclusie, dat planten 

net als mensen groeien, dat mensen 

kinderen krijgen en planten bloeien 

waaruit zaden ontstaan, die weer kleine 

plantjes voortbrengen. Planten heb

ben geen mond dus kunnen niet zoals 

wij eten. Planten eten ook niet, want 

dat is verteren, maar zij bouwen juist 

voedsel op. Ik vertelde dat de bladeren 

aan de onderkant ademen. Wij ademen 

zuurstof in voor de verbranding van 

ons voedsel en koolzuur uit. Planten 

doen het tegenovergestelde. Zij ademen 

koolzuur in, zetten dat met water om 

in voedingsstoffen en ademen zuur

stof uit, zoals Pieter zo treffend zei. De 

opbouw van voedingsstoffen gebeurt 



aan de bovenkant van het blad. Daar 

zit chlorofyl, dat w ij bladgroen 

noemen. Met de energie van het 

zonlicht worden water en koolzuur 

afgebroken en omgezet in suikers. 

Plant en dier verschaffen elkaar 

zodoende door de tegengestelde 

levenswijze bestaansmogelijkheid. 

Inmiddels was de gehele ploeg gear

riveerd. Ik wees erop dat algen en 

mossen ook planten zijn, waardoor 

zij belangrijk zi jn voor de zuurstof

voorziening. De zee beslaat 2/3 van 

de globe en is al naar helderheid één 

tot twee meter diep begroeid met 

algen en wieren. Ik had vier lij sten 

met zeewieren uit mijn verzame-

ling meegenomen om de uitbundige 

vormenpracht te laten zien. Hoe 

belangrijk dit fytoplankton wel is 

blijkt uit het overvloedige zeeleven. 

Die enorme groei is er tot in de 

poolzeeën aan toe, dat wel blijkt uit 

de welig tierende krill waar walvissen 

van leven. Daar vallen de regenwou

den, die de longen der aarde worden 

genoemd, bij in het niet. Het vasteland 

beslaat slechts 1/3 deel van de globe, 

en dan te bedenken dat grote gebie

den bebouwd zijn, waar bomen- en 

plantengroei minimaal is. Ook in de 

hooggebergten is plantengroei moeilijk 

en groeien helemaal geen bomen , maar 

wel algen en mossen Het zelfde geldt 

voor daken, muren en plaveisel in de 

steden, die zijn vooral aan de noord

kant begroeid met algen en mossen. 

Mossen en korst
mossen in overvloed 
Ook tijdens de wandeling werd het 

duideli jk dat boomstammen en tak

ken overvloedig bezet zijn met algen 

en mossen. De wandeling nam een 

aanvang en we stonden gelijk in het 

mos . Het Fijn ladderrnos was flink 

losgetrokken door de vogels. Daaruit 

konden we vaststellen, dat het mos niet 

zomaar groeit. Waar licht is groeit mos 

en ligt het als een warme deken op de 

bodem. Het biedt zodoende bescher

ming aan wortels en klein gedierte die 

weer voedsel zijn voor de vogels. De 

eiken waren aan de voet begroeid met 

haakmos, heideklauwtjesmos, Fraai 

haarrnos en gaffeltandrnos. De stam

men waren van onderen begroeid met 

algen, poederkorst ( een korstmos) en 

Gewoon klauwtjemos, dat werd gesple

ten door een veld van kopjes-bekermos. 

Hogerop sikkelsterretje dat prachtig in 

de kapsels stond. Die kapsels zijn spo-

rendragers. Op een vraag van Giovanna 

vertelde ik dat sporen verschillen van 

zaden door hun chromosomenaantal. 

Sporen zijn haploïd : ze bevatten één 

chromosomenreeks. Zaden zijn diploïd, 

die bevatten twee chromosomenreek

sen. Alec verbaasde zich over het grote 

aantal sporen dat in zo'n millimeters 

klein sporendoosje zit, waarbij de voor

stelling van een micrometer (1/ 1 000 

m) toch tot zijn verbeelding sprak. We 
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hadden nog geen 10 meter gelopen 

en hadden dat alles al waargenomen. 

Exotische namen 

De dames waren verbaasd over de 

naamgeving van mossen en korstmos

sen, die hen deed denken aan de verha

len van Harry Potter, zoals Gerimpeld

en Rondbladig boogsterrenrnos, die 

hier ter plekke nog gevonden werden. 

Ja, vele namen uit een oud verleden, 

toen de mensen geen televisie hadden 

en zonder mediale beïnvloeding hun 

eigen fantasie de loop konden laten 

gaan en vaak treffend de kleine details 

waarnamen en daarmee het uiterlijk of 

de specifieke onderdelen van planten 

wisten te beschrijven. De temperatuur 

noopte ons om te gaan bewegen, en al 

wandelend over de brug van de Berg-
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vijver wees ik naar de vele kleurschake

ringen op de stammen en op de grond. 

We kwamen weer bij een rijk begroei

de mossenplek, waar ook de Brede ste

kelvaren groeide. Hier vonden we naast 

de reeds genoemde mossensoorten, 

sterrenrnos. Er zaten jonge knopjes in 

maar er was geen sterretje te zien. Die 

zijn op een later tijdstip bij de manne

lijke bloeiwijze te zien. Het perceel was 

rijk bezaaid met van nature omgevallen 

bomen. Zij waren in het algemeen bij 

de grond afgeknapt. Bomen bevatten 

dunne vaatjes die een groot capillair 

vermogen hebben. Als zij dood zijn, 

neemt dat door rotting af, waardoor 

de zwaartekracht de overhand krijgt en 

het regenwater terug zakt. De wortels 

nemen nog wel vocht op, waardoor 

juist op de vastgestelde knakhoogte 

zoveel vocht ophoopt dat er een gun

stig milieu ontstaat voor schimmels en 

houtetende insecten. Vooral de specht 

hakt er naar hartelust voor zijn voedsel 

en velt hij de boom niet, dan is een 

zuchtje wind al meer dan voldoende. 

Verjaagd door de kou 

De motregen ging over in natte sneeuw 

met flinke vlokken. We wandelden 

over het pad langs de spoorlijn naar 

de kikkerpoel. Dit is een belangrijk 

knelpunt in de Utrechtse Heuvelrug. 

Er is onlangs een barrière gemaakt 

van boomstronken om het wild meer 

beschutting te geven en te bemoei

lijken dat honden bij de poel kunnen 

komen. In de stronken vonden we 

klei-vedermos waarmee gelijk dUidelijk 

was dat deze stronken uit het rivieren

gebied zijn aangevoerd. Er groeide ook 

knopjesmos, ook wel trommelstokj es

mos genoemd vanwege het steeltje met 

heel kleine korreltjes. Dat is een vorm 

van vegetatieve, dus ongeslachtelijke, 

voortplanting. Op het Geitenweitje viel 

de rijke mosbegroeiing op, waaronder 

het Gevorkte heidestaartje zeer rijk 

vertegenwoordigd was. De kou begon 

zich nu gevoelig op te dringen. We 

bekeken een eik, rijk bezet met hek

senvingerrnos en Verborgen schildmos, 

nu redelijk zichtbaar door het vocht, 

maar droog moeilijk te zien. Verder 

een weelde aan schildmossen zoals 

Gewoon- en Gestippeld schildmos. 

Het meest opvallend waren het bos

schildmos en het Groot schildmos. De 

laatste twee komen recent weer voor 

door de verminderde zwaveluitstoot 

van de industrie. In de dode takken 

vonden we ook de gele trilzwam. Die 

is vaak samen met de zwarte trilzwam 

te vinden. Door de kou nam de animo 

af en besloten we huiswaarts te keren. 

Het was inmiddels drie uur en werd 

ons vuur geblust door de natte sneeuw. 
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voorbouw 
rioolwaterzuivering 
Er komt een plan dat voorziet in de bouw van een rioolwaterzuivering op 20 meter van 
'de berg'. Hiervoor zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. 

Afgelopen zomer werd duidelijk dat het ontwerp 
voor een nieuwe ondergrondse rioolwaterzuivering 
(in 'de berg') niet haalbaar is. De daarvoor nood
zakelijke betonconstructie blijkt onbetaalbaar. Er 
moest dus een aangepast plan komen. Dit plan 
moest zodanig worden opgesteld, dat het zonder 
wijzigingen in het bestemmingsplan kan worden 
uitgevoerd. In deze aangepaste plannen zou de 
waterzuivering tegen 'de berg' worden gebouwd 
(tussen 'de berg' en de sportvelden). 
Naar nu blijkt is ook dit plan onuitvoerbaar: 
de wand die tussen 'de berg' en de rioolzuivering 
zou moet worden gebouwd, valt veel te duur uit. 
Het plan moest dus opnieuw worden aangepast. 
Nu is het plan om de nieuwe rioolwaterzuivering 
20 meter verderop te situeren tussen 'de berg' en 
het natuurgebied Laarder Wasmeer van het Goois 
Natuurreservaat. Naast de bouw van een zuivering-

gebouw moeten op deze plek ook bassins worden 
aangelegd voor de opvang van het vuile rioolwater. 
Er zal een 25 meter brede houtwal moeten worden 
aangelegd, die het gebouw vanuit het Laarder 
Wasmeer aan het zicht onttrekt. De haalbaarheid 
van dit plan wordt momenteel onderzocht. De plek 
waar de rioolwaterzuivering komt, krijgt dan dus 
een andere bestemming dan in het bestemmings
plan is voorzien. Het gevolg hiervan is dat het 
bestemmingsplan wel moet worden gewijzigd. 
Het indienen van de nieuwe aanvraag is gepland op 
19 juni 2007. Dan krijgt u ook de mogelijkheid om 
bezwaar te maken tegen de wijziging. Het ver
velende is nu dat door deze bestemmingsplan
procedure het project flinke vertraging oploopt. 
Verwacht wordt dat het project op z'n vroegst 
medio 2011 zal zijn afgerond (met een uitloop tot 
medio 2012). 

Voor u ligt de zesde editie van 
nieuwsbrief ANNA. 
ANNA informeert u over Plan 
Anna's Hoeve. Met ANNA willen 
wij u op de hoogte houden van 
alle plannen en activiteiten die 
met Plan Anna's Hoeve te 
maken hebben. 

Plan Anna's Hoeve is een 
samenwerking van de prOVincie 
Noord-Holland. gemeente 
Hilversum. gemeente Laren. 
Hoogheemraadschap Amsfel. 
Gooi en Vecht en het Goois 
Natuurreservaat. 



Zwemmen in de vijver bij de Speelweide 
niet meer toegestaan 

Vorig jaar heeft u kunnen 
zwemmen in de vijver bij de 
speelweide. Dat is nu en in de 
toekomst niet meer toegestaan in 
verband met gevaar voor de 
gezondheid. 

Aanvankelijk zag het er vorig jaar goed 
uit: mooi weer, een aantrekkelijk 
strandje en schoon water. Lekker 
zwemmen dus. Helaas vervuilde het 
water in de vijver snel en het zwemmen 
werd verboden. 
Hiervoor zijn verschillende redenen. 
Ten eerste staat het water in de vijver 
stil, het wordt dus niet ververst door 

verbindingen met ander water. De 
vijver wordt alleen aangevuld met het 
niet altijd even schone regenwater. Ten 
tweede blijkt dat er veel honden het 
water ingaan, met alle vervuilende 
gevolgen van dien. En ten derde komt 
bij warm weer een grote bacteriëngroei 
op gang. 
Er is een onderzoek gestart om te 
kijken of er toch gezwommen kan 
worden in de vijver en welke maatrege
len daarvoor nodig zijn. Bovendien 
krijgt de vijver ook nog een andere 
belangrijke functie. In natte tijden 
moet de vijver namelijk het overtollig 
water van de straten en pleinen uit de 

stad opvangen. Dat kan ook midden in 
de zomer ineens nodig zijn. De vraag 
was dus eigenlijk of de functie van 
opvang van overtollig regenwater 
gecombineerd kan worden met 
zwemmen. Dat blijkt niet mogelijk, 
want in het regenwater dat uit de stad 
naar de vijver stroomt, zitten bijvoor
beeld bacteriën van hondenpoep en 
andere ongezonde stoffen. Dit heeft tot 
gevolg dat het water in de vijver niet 
schoon genoeg zal zijn en dat er dus 
niet in de vijver bij de speelweide 
gezwommen mag worden. Nu niet en 
in de toekomst niet. 



in de toekomst soms hoger 
De komende jaren zult u merken 
dat de waterstand in de vijvers op 
Anna's Hoeve zal fluctueren. 

Het regenwater dat in de stad valt (Pla
netenbuurt, Kamrad, en Liebergen), zal 
na de waterbodemsanering niet meer 
naar de schone Laarder Wasmeren 
stromen, maar naar de vijvers bij 
Anna's Hoeve. Dit is besloten om de 
natuur van de Laarder Wasmeren wer
kelijk te kunnen herstellen. De Laarder 

Wasmeren maken namelijk onderdeel 
uit van een landelijk netwerk van 
natuurverbindingen, ook wel de Ecolo
gische Hoofdstructuur genoemd. Om 
die reden is lozing van regenwater uit 
de stad dus niet meer wenselijk. 
Om het overtollige water toch goed te 
kunnen opvangen, worden de stadsvij
vers en de vijvers van Anna's Hoeve 
met elkaar verbonden. In het pompge
bouw aan de Van Riebeeckvijver zal een 
extra pomp geplaatst worden om water 

uit de Van Riebeeckvijver en de 
Laapersvijver (die ondergronds ver
bonden zijn) te kunnen verpompen 
naar de vijvers van Anna's Hoeve. Het 
water uit de Lorentzvijver zal met een 
ondergrondse leiding ook naar de 
vijvers in Anna's Hoeve worden 
gebracht. De situatie dat het water in 
de beide stadsvijvers soms veel te hoog 
staat, is dan verleden tijd. 

Wie neemt nu toch al die besluiten? 
Wie zijn die mensen die besluiten dat er niet meer gezwommen kan worden in de vijver, dat het regenwater in 
de speelvijver opgevangen moet worden en dat er een nieuw plan moet komen voor de rioolwaterzuivering 
omdat het oude plan te duur is'? 

Alle plannen en besluiten die gelden voor fuma's Hoeve 
worden voorbereid in werkgroepen. In die werkgroepen 
zitten medewerkers van alle partijen die deelnemen in Plan 
Anna's Hoeve. Als de plannen klaar zijn en de besluiten 
daarover op papier staan, gaan ze naar de stuurgroep. In de 
stuurgroep zitten de bestuurders: de gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland Albert Moens, de wethouder van 
de gemeente Hilversum Ben Hammer, de bestuurder van 

het Hoogheemraadschap AmsteI, Gooi en Vecht Peter Kor
zelius, de rentmeester van het Goois Natuurreservaat Henk 
Korten, de regiomanager van Vitens (zorgt voor het drink
water) Gert Jan Doedens en de wethouder van de gemeente 
Laren, mevrouw Klingenberg. Zij bepalen dus wat er 
gebeurt en dragen daarvoor de verantwoordelijkheid. 



Wethouder Ben Hammer en 
raadsleden komen op bezoek 

4 

Om de raadsleden van de 
gemeente Hilversum op de hoogte 
te brengen van de ontwikkelingen 
op Anna's Hoeve, heeft wethouder 
Hammer de raadsleden 
uitgenodigd voor een wandeling 
over het terrein van Anna's Hoeve. 

Op 19 juni aanstaande zullen mede
werkers van de gemeente Hilversum en 
Waternet tekst en uitleg geven over de 
voortgang van de plannen voor Anna's 
Hoeve. De onderwerpen die zeker aan 
de orde zullen komen zijn de rioolwa
terzuivering, het waterinrichtingsplan 
en de nieuwe woningen. "Waar gaat bij
voorbeeld de nieuwe rioolwaterzuive
ring gebouwd worden?' en 'hoe staat 
het met de 700 te bouwen woningen?' 
De raadsleden kunnen tijdens de wan
deling met eigen ogen zien wat, waar 
gepland is en krijgen dan uiteraard de 
gelegenheid om vragen te stellen. De 
wandeling zal voorafgaan aan een com
missievergadering. Vandaar dat de 
wandeling volgens een strakke plan
ning verloopt. Als u zelf toevallig op 
Anna's Hoeve bent, kunt u de raadsle-

den met een broodje in de hand zien 
rondwandelen. 

Na de zomer zal er weer een wandeling 
voor bewoners worden georganiseerd. 
U krijgt daar uiteraard nog een uitno
diging voor. 

Stand van zaken 
Paviljoen Anna's Hoeve 

De gemeente is in gesprek met de 
eigenaar van Paviljoen Anna's 
Hoeve. 

De twee branden 'in het paviljoen' zijn 
alweer van een tijdje geleden, maar de 
brandresten zijn nog altijd zichtbaar 
vanaf de doorgaande weg. Daarom is 
de gemeente in gesprek met de eigenaar 
van de afgebrande horecagelegenheid. 
De eigenaar is gevraagd om de resten 
van de brand op te ruimen. 

ANNA is een gezamenlijke uitgave van de 
provincie Noord-Holland, gemeente 
Hilversum, gemeente Laren, 
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht en het Goois Natuurreservaat. 

Redactie 
Olguita Oudendijk 
Wiet de Klerk 

Vormgeving & realisatie 
Kade 10 Communicatie, Leiden 

Foto' s 
Waternet 
Goois Natuurreservaat 
Kasterman 
Gemeente Hilversum 

Voor deze nieuwsbrief is uitsluitend 
milieuvriendelijk materiaal gebruikt. 

Oplage: 6.000 



Errata Koerier 2007-2 

Blz.24 zesde tekstregel: "april 2007" moet zijn "juni 2007" 

Blz.26 eerste kolom, zesde tekstregel onder kopje "Willibrordus": "Heideheuvelvilla" moet zijn 
"Heidebloemvilla" . 

Blz.26 derde kolom, vierde tekstregel: idem. 

• 
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Lid worden?
Lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die 

de doelstelling van de vereniging ondersteunt. De contributie 

bedraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Neem voor meer infor-

matie of aanmelding voor het lidmaatschap contact op met 

de secretaris of vul het opgaveformulier elders in dit blad in.

Uw gegevens wijzigen?
Neemt u voor wijziging van uw gegevens, bijvoor-

beeld als u verhuist, contact op met de secretaris.

 

Het bestuur
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van An-

na’s Hoeve e.o. bestaat uit de volgende personen:

S. Koopman (waarnemend voorzitter)

Lijsterweg 24A, 1221 JL Hilversum, 035-7723267 

F. Carrière (secretaris)  

Rozenstraat 30, 1214 BT Hilversum, 035-6241817

J.J.M. de Ridder (penningmeester) 

Kam. Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum, 035-6835031

W.H. Fontaine 

Anth. Fokkerweg 62, 1223 NG Hilversum, 035-6424710

C.A.N. van Vliet 

Minckelersstraat 171, 1223 LE Hilversum, 035-6833007

Overige handige informatie
Algemeen beheer:  Poul Hulzink, 

 hoofd terreinbeheer

Dagelijks beheer: Gerrit Kremer, 

 regiobeheerder Zuid

Contactgegevens GNR: 6214598

 internet: www.gnr.nl

GAD Toezicht en handhaving: 6991888

Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734

 Colofon
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De Anna’s Hoeve Koerier
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad 

van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. De Koerier be-

vat artikelen, kort nieuws en mededelingen over Anna’s Hoeve 

en omgeving, en over de vereniging. Het blad verschijnt drie 

keer per jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bron-

vermelding. Kopij is welkom, aanlevering bij voorkeur in elek-

tronische vorm bij het redactieadres: teksten in .DOC-formaat 

en afbeeldingen in .JPG-formaat. Als elektronische aanlevering 

voor u een probleem is, neem dan contact op met de redactie. 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bij-

dragen in te korten en/of te redigeren.

Druk:   Drukkerij Brügemann, Hilversum

Opmaak:  www.ontwerpfabriek.com, Hilversum

Oplage:  1000 exemplaren

Op Internet: www.annas-hoeve.tk

De redactie
De redactie van de Anna’s Hoeve Koerier bestaat uit de  

volgende personen:

M.H. Jouvenaar (redactieadres) 

Besselstraat 4, 1223 EL Hilversum, 06-12021050,

hettyjouvenaar@wanadoo.nl

S. Koopman (eindredactie)

Lijsterweg 24A, 1221 JL Hilversum, 035-7723267, 

e-mail op aanvraag  

A. Rebel 

Willem Barentzweg 104, 1212 BN Hilversum, 035-6245284

M.L. Ruitenberg Lijsterweg 70, 1221 JM Hilversum

035-6832762

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

in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten Hilversum en 

Laren gelegen gebied Anna’s Hoeve in stand te houden als  

natuurgebied met rustige recreatie. De vereniging onderneemt 

hiertoe diverse activiteiten, zoals overleg met gemeenten,  

terreinbeheerders en de waterbeheerders, het geven van rond-

leidingen en het uitvoeren van beheerwerk.

inhoudsopgave

3  Van de redactie

4  Fietsen langs Anna’s Hoeve 

via knooppunt 56 

5  Waterstand van de Bergvijver

6  Toegang Ann’s Hoeve 

bemoeilijkt door storm

6  Busbaan

  6 Bezoek ook onze website  

7 Bufo bufo

8  Amfibieën monitoren Deel1  

11  Rectificatie

11  Uitnodiging ledenvergadering  

12  Financieel jaarverslag 

13  Jaarverslag van secretaris

14  Bosploeg breekt record

15  Speelweide nu echt klaar

16 Welstands commissie over 

de ruïne van Anna’s Hoeve

16  Gebiedsvisie Drakenburg

17  Bospoel opgeknapt

17  Plannen  Drakenburg 

goed voor de natuur?

20  Mos van alg tot bos 

23  Anna’s Hoevepuzzel 

23  Lid worden?  

    

Van de redactie
Door Sander Koopman

Het is alweer even geleden, maar op de jaarvergadering van 2007 ver-

zorgde Waternet een presentatie over de toekomst van de RWZI in Anna’s 

Hoeve. Een korte weergave van deze presentatie vindt u in deze Koerier. 

De plannen zijn nu sterk veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke 

ideeën. Een installatie onder de grondberg blijkt veel te duur te zijn, 

daarom heeft men nu een ontwerp gemaakt voor een installatie aan de 

oostzijde van de grondberg, aan de rand van het Laarder Wasmeer. Dat niet 

iedereen het daarmee eens is, kunt u eveneens lezen in deze Koerier. In 

ieder geval zal de hernieuwde planvorming tot verdere vertraging van Plan 

Anna’s Hoeve leiden. Zoals u in andere media heeft kunnen vernemen, 

zijn er momenteel nog meer plannen die invloed op Anna’s Hoeve kunnen 

hebben, zoals de mogelijke aanleg van een vrije busbaan en het nieuwe 

bestemmingsplan Drakenburgergracht van de gemeente Baarn.

Op het moment van kopijsluiting voor deze Koerier was over al deze plan-

nen nog niet heel veel nieuws te melden, zodat u hierover uitsluitend korte 

berichtgeving aantreft. De natuur was wederom een bron van inspiratie 

voor sommige leden, zoals u kunt lezen in de artikelen over paddenstoe-

len, diersporen en het monitoren van amfibieën.

Tot slot is de redactie verheugd te kunnen melden dat we versterking heb-

ben gevonden. Annemieke Rebel, sinds kort gediplomeerd IVN-Natuur-

gids, zal onze redactie versterken vanaf heden. In het eerstvolgende num-

mer zal zij zich aan u voorstellen. We wensen haar veel succes en plezier als 

redacteur!
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Op de jaarvergadering in april is 

Meijndert Ruitenberg teruggetreden 

als voorzitter van onze vereniging. 

Zijn inspanningen zijn tijdens deze ver-

gadering beloond met het toekennen 

van het erelidmaatschap. Ook in deze 

Koerier past nog een woord van dank 

voor zijn tomeloze inzet de afgelopen 

jaren. Wij verliezen Meijndert geluk-

kig niet uit het oog want hij blijft deel 

uitmaken van de Koerierredactie en 

volgt nog steeds de politiek op de voet.

De afgelopen tijd heeft het bestuur niet 

stil gezeten en is druk doende geweest 

met de zoektocht naar een nieuwe 

voorzitter. Helaas heeft zich tot dus-

verre nog niemand bereid verklaard. 

Als onderdeel van de wervingsstrategie 

meende het bestuur ook de Gooi- en 

Eemlander te kunnen inschakelen, 

waarop een constructief interview met 

deze krant is gehouden. Helaas bleek 

bij publicatie (G&E 18 juli, artikel 

“De fut is op”) dat de verslaggever 

liever scoorde door onze vereniging 

als “futloos” te kwalificeren dan door 

een evenwichtige weergave van het 

besprokene en een concrete oproep 

voor belangstellenden. Wij betreuren 

een dergelijke selectieve en sensatie-

gerichte journalistiek in hoge mate. 

Het moge duidelijk zijn dat onze ver-

eniging momenteel nog springlevend 

is: we hebben een mooi verenigings-

blad, een actuele Internetsite, er zijn 

voldoende contacten met politiek en 

overige organisaties, er wordt beheers-

werk uitgevoerd en met enige regel-

maat zijn we present op evenementen. 

Desalniettemin blijft het voor de ver-

dere toekomst van de vereniging van 

groot belang dat we op korte termijn 

een voorzitter vinden. Om goed in te 

kunnen spelen op de vele toekomstige 

ontwikkelingen rondom Anna’s Hoeve 

hebben we een volledig bestuur nodig 

met een voorzitter die in staat is de kar 

te trekken en onze vereniging te verte-

genwoordigen in de maatschappelijke 

arena rondom Anna’s Hoeve. We doen 

dan ook wederom een beroep op u om 

te overwegen of het voorzitterschap iets 

voor u is. Neemt u gerust contact op 

met één van de bestuursleden of met 

de voormalig voorzitter Meijndert Rui-

tenberg voor een oriënterend gesprek!

Het bestuur.

 

Aanwezig:
Bestuursleden:
Meijndert Ruitenberg (voorzitter)
Frances Carrière (secretaris)
Hans de Ridder (penningmeester)
Jan Paul van Hemert (gewoon lid)
Sander Koopman (gewoon lid)
Daarnaast 12 leden.

1. Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergade-

ring en heet alle aanwezigen wel-

kom. Er zijn berichten van ver-

hindering binnengekomen van 

Gerard Peet en Kees van Vliet. 

2. Notulen van de op 20 april 

2006 gehouden jaarvergadering

De notulen worden onge-

wijzigd goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken: geen.

4. Jaarverslag van de secretaris 

Frances Carrière geeft een korte toe-

lichting en geeft daarna een wijziging 

door: de Bosploeg komt niet woens-

dagochtend samen, maar woens-

dagmiddag. Het jaarverslag wordt 

verder ongewijzigd goedgekeurd.

5. Financieel jaarverslag 2006

Hans de Ridder geeft een toelich-

ting: het gaat financieel goed met de 

vereniging. Er is wel wat ingeteerd 

op het vermogen in verband met het 

symposium en de aanpassing van 

de statuten. De vereniging ontvangt 

gemiddeld euro 5,25 per lid. Het is 

alleen zorgelijk dat het aantal leden 

terugloopt: zo’n drie jaar geleden 

hadden we nog ruim 1000 leden, nu 

zijn het er maar 922. Dit is een punt 

van aandacht: bij het overleg met de 

gemeente en instellingen als Water-

Nogmaals:  voorzitter gezocht! ene ledenvergadering 24 april  2007
net en GNR is het van belang dat we 

een grote groep achter ons hebben. 

Van de boekjes zijn er nog 635 over. 

Het bestuur moet nog besluiten hoe 

we daarmee omgaan, want de ge-

wone verkoop is vrijwel gestopt. 

Vragen:

•  Kunnen de boekjes in het gemeente-

huis te koop liggen of bij het VVV? 

Antwoord: In het gemeentehuis mag 

je geen boekjes te koop leggen, in het 

VVV zou kunnen. Wellicht zouden 

we een aantal boekjes aan GNR kun-

nen geven: die kunnen ze dan bijv. 

weggeven aan nieuwe begunstigers.

6. Begroting 2007 

Hans de Ridder geeft een toelichting: 

de begroting is ongeveer gelijk aan 

die van 2006. De Koerier wordt nu 

door Brügemann gedrukt, maar blijft 

daarmee nog binnen de begroting.

7. Verslag van de  

kascontrolecommissie

Hans de Ridder leest het verslag 

van de kascommissie voor: 

“Op 11 april zijn door de kascontro-

lecommissie, R. Haanschoten en K. 

de Wolff, de boeken van de penning-

meester over 2006 gecontroleerd. De 

volgende zaken zijn gecontroleerd: 

het kassaldo, het girosaldo, steek-

proefsgewijs een aantal uitgaven en 

het financieel overzicht. Hierbij zijn 

geen onrechtmatigheden aangetrof-

fen. De kascommissie stelt dan ook 

voor om het bestuur van de ver-

eniging décharge te verlenen.”

8. Benoeming van de nieuwe 

kascontrolecommissie 

De heren De Wolff en Haanschoten 

zijn bereid ook volgend jaar lid te zijn 

van de kascommissie. De heer Roel 

Luijer meldt zich aan als reservelid. 

9. Samenstelling bestuur

Reglementair aftredend en niet 

herkiesbaar: hr. M.L. Ruitenberg.

Reglementair aftredend en her-

kiesbaar: hr. J.J.M. de Ridder

Verder aftredend en niet her-

kiesbaar: hr. J.P. van Hemert 

Jan Paul van Hemert licht zijn besluit 

toe om af te treden: hij stopt van-

wege verschuiving van interesses; hij 

blijft ondersteunend voor het bestuur 

beschikbaar, bijv. om de nieuwe web-

site samen met Roel te maken en het 

Huishoudelijk Reglement aan te passen.

Meijndert Ruitenberg vertelt waarom 

hij zich niet meer herkiesbaar stelt: er 

zijn andere dingen op zijn pad geko-

men die veel aandacht vragen. Hij blijft 

ook ondersteunend lid van het bestuur, 

bij bouwt het komend jaar af. Binnen 

het bestuur wordt nog besloten wie 

zo lang interim voorzitter wordt. Het 

bestuur heeft verschillende personen 

benaderd voor het voorzitterschap, 

helaas tot nu toe zonder resultaat. 

10. Rondvraag

•  De heer Van de Klashorst: is vorig 

jaar augustus benaderd door San-

der Koopman om coördinator van 

de schoonmaakploeg te worden 

die zwerfvuil zou weghalen. Hij 

stelt zich beschikbaar als bestuurs-

lid met als taak het leiden van de 

zwerfvuilploeg. Het bestuur gaat 

dit aanbod intern bespreken.

•  …..: het is goed dat de Bosploeg jong 

groen weghaalt, maar veel houtafval 

blijft liggen: dat staat niet netjes. Het 

bestuur antwoordt dat dit beleid van 

GNR is: zo bevorder je de groei van 

allerlei paddenstoelen e.d. op het 

rottende hout. Gevaarlijke balken 

worden trouwens wel weggehaald. 

De heer Glashorst voegt toe dat we 

samen met de Bosploeg ook tak-

ken kunnen verwijderen. Meijndert 

Ruitenberg vertelt dat de heer Steeg-

huis excursies houdt in het gebied 

waarbij hij ook hierover vertelt. 

•  Sander Koopman: het bestuur 

heeft besloten om Meijndert 

Ruitenberg erelid te maken van 

de vereniging; dat wordt ver-

meld in de volgende Koerier. 

•  wie is er verantwoordelijk voor de 

bruggetjes? Die zijn in zeer slechte 

staat! Meijndert Ruitenberg vertelt 

dat die pas worden vervangen als de 

omgeving is gesaneerd. Dat gebeurt 

veel later dan gepland vanwege de 

problemen met de waterzuivering: 

het oorspronkelijke plan met de wa-

terzuivering onder de berg is te duur. 

De vereniging is indertijd akkoord 

gegaan met een aantal randvoorwaar-

den en nu lijkt het erop dat die wor-

den veranderd. We moeten dus alert 

zijn dat die randvoorwaarden met 

GNR en met ons worden besproken. 

PAUZE

Lezing door Walter Donker, program-

mamanager afvalwater van Waternet, 

over de nieuwe waterzuivering

Walter Donker vertelt iets over zijn ach-
tergrond: hij is vroeger lid geweest van de 
VBAH en was onder meer regiochef van 
het zuiveringschap in Hilversum. 

Het project Anna’s Hoeve wordt gerea-

liseerd door Waternet in samenwerking 

Verslag Algem
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met de gemeente Hilversum en de 

provincie Noord-Holland. Waternet is 

eindverantwoordelijk voor de water-

zuivering; dat gebeurt in opdracht van 

AGV. De vorige projectleider, Jan Stoe-

ten, is nog steeds bij het project betrok-

ken: hij zit als adviseur in het kernteam. 

Het is een risicovol project, onder meer 

vanwege de noodzakelijke afstemming 

met de andere partijen. Daarom is 

afgesproken dat ook de communica-

tie naar buiten toe zorgvuldig wordt 

afgestemd. In de kerngroep zitten naast 

Jan Stoeten ook Kees de Korte, die de 

technische aspecten behartigt. Daar-

naast zijn twee ingenieursbureaus erbij 

betrokken: DHV en Witteveen en Bos, 

die samen het consortium Himbara 

vormen; zij gaan het ontwerp voor de 

nieuwe installatie maken en Waternet 

doet dan de aanbesteding. Architec-

tenbureau Snelder is er nog steeds 

bij betrokken. Aan de hand van een 

hand-out wordt weergegeven hoe de 

situatie rond de waterzuivering is ont-

staan en wat de huidige plannen zijn. 

Dia 1:

Het is nog steeds de bedoeling 

dat de waterzuivering verplaatst 

wordt, alleen van het oorspronke-

lijke plan is de kostprijs te hoog.

Commentaar:

Het is vreemd dat de kosten niet goed zijn bere-

kend: dat moeten ze bij Waternet toch kunnen.

Dit lijkt op misleiding: Waternet heeft meer ter-

rein nodig en zegt dat pas op het laatste moment.

Dia 2:

Er spelen veel verschillende belangen.

Dia 3:

Het bestuurlijke draagvlak, met name 

bij de gemeente Hilversum, vormt nog 

steeds een groot risico. De provincie 

heeft een sturende rol, gedeputeerde 

Moens brengt partijen bij elkaar.

Dia 4, 5 en 6:

De MBR-techniek zorgt ervoor dat 

compact gebouwd kan worden, zodat 

er voor de waterzuivering een klein 

oppervlak nodig is. Door de MTR-zui-

vering worden ook veel nitraten en 

fosfaten verwijderd. In het definitieve 

ontwerp is de zuiveringsinstallatie 

onder de berg gesitueerd, maar bij de 

verdere berekeningen is uitgegaan van 

het oude, bovengrondse ontwerp. 

Dia 7 en 8:

Op grond van het definitieve ontwerp 

zijn de besteksramingen gemaakt. Toen 

bleek dat de kosten 66 miljoen euro 

waren in plaats van de oorspronkelijke 

40 miljoen. Een ander adviesbureau 

dat werd ingeschakeld kwam zelfs 

op 75 miljoen. Toen is besloten de 

stekker eruit te halen: zo is het niet 

realiseerbaar. Nu zijn er wel 2,5 – 3 

miljoen aan kosten gemaakt. Sommige 

zaken hoeven niet opnieuw te worden 

gedaan, zoals bijv. de membraantes-

ten. Er wordt zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van de kennis die er al is.

Vragen: Heeft de architect geen berekeningen 

uitgevoerd? Het bureau Snelder had eerder 

moeten zeggen dat het te duur zou worden. 

In Engeland hadden ze toch ook al derge-

lijke installaties onder de grond gerealiseerd? 

Wordt het project nu anders aangepakt?

Antwoord: er is geen sterkteberekening gemaakt 

van de installatie onder de grond. Waternet kon 

niet terugvallen op de ervaring van anderen, 

dergelijke projecten in Engeland werken met 

slechts ca. 1 m grond boven de installatie, niet 

15 m zoals hier gepland. Door die hoge berg 

waren veel meer veiligheidsmaatregelen nodig 

voor het bedienend personeel en zou de druk zo 

hoog worden dat er een speciaal soort beton 

nodig zou zijn. Al zulk soort zaken maakten 

de installatie veel duurder dan geraamd. Het is 

een fout van Waternet en Snelders geweest. 

Het project wordt nu inderdaad anders aan-

gepakt: het wordt veel strakker gestuurd.

Dia 8 en 9:

Er is bij de herstart ook gekeken naar 

oplossingen buiten het gebied, zoals 

het gebruik maken van andere installa-

ties in de regio. Dat bleek niet mogelijk.

Dia 11 en 12:

Daarom is het project gehand-

haafd op deze locatie, waarvoor een 

nieuw schetsontwerp nodig was.

Dia 13 en 14:

De uitgangspunten bleven hetzelfde. 

De verschillende stakeholders heb-

ben vervolgens alle risico’s bekeken.

Dia 15 en 16:

Er zijn toen verschillende varianten 

aan de orde geweest, waarbij het derde 

ontwerp landschappelijk niet mooi 

was en het vierde te veel zichtbaar 

was vanuit de nieuwe woonwijk. 

Dia 17 - 24:

Het vijfde ontwerp ten slotte gaat uit 

van een installatie buiten de berg met 

een overstortbassin onder de RWZI. 

Daardoor worden in een klein gebied 

twee functies verenigd en is er recre-

atief gebruik van de overige bassins 

mogelijk. Het stamriool is al in ontwik-

keling en sluit erbij aan. Dit wordt nu 

besproken met GNR en de gemeente.

 

Discussie na afloop 
van de presentatie
Hoe zit het met de infiltraties in de grond? Er 

is indertijd afgesproken dat een gedeelte van het 

effluent in Anna’s Hoeve zou blijven: dan vallen de 

vijvers niet droog en is er meer infiltratiecapaciteit.

De spreker neemt deze vraag mee.

Bij het bestuurlijk en politiek draag-

vlak moet Waternet ook denken aan 

de bewoners van de nieuwe wijk en 

de omwonenden. Als die het niet 

eens zijn met de plannen, kan er veel 

vertraging optreden. Waternet moet 

dus ook contact opnemen met de 

bewonersverenigingen en de burgers 

buiten de VBAH om informeren. Daar 

zal Waternet rekening mee houden. 

Het is een voordeel dat het over-

stortbassin in dit plan niet zichtbaar 

is en de berg blijft op zijn plek.

Hoe is de tijdsplanning: hoe lang duurt 

het voor de eerste bouwtekening?

Het bestek schrijven e.d. duurt 

tot 2008; naar verwachting wordt 

er in 2009- 2011 gebouwd.

Komt er een schadeclaim van de ge-

meente en de provincie nu de bouw 

van woningen vertraagd wordt?

Dat komt in de overeen-

komst met de gemeente.

Bestaat er een kans dat de waterzuive-

ring toch op dezelfde plaats blijft?

Dat kan AGV zich niet veroorlo-

ven, dus die kans is erg klein.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat niet de-

zelfde fout wordt gemaakt?

Er wordt nu in elke fase bekeken 

of er financiële knelpunten zijn.

Hoe staat het met het vergunningentraject?

De oorspronkelijke WM-vergun-

ningen zijn verlopen, dus er moe-

ten nieuwe worden aangevraagd. 

Verder komt er een nieuwe be-

stemmingsplanprocedure.

Komt er een hek om de waterzuivering?

Waarschijnlijk wel, dat 

is nog onbekend.

De heer Donker vraagt de aanwezigen 

of ze er nu vertrouwen in hebben. De 

aanwezigen betwijfelen of het inder-

daad zo gerealiseerd kan worden en 

maken zich zorgen over de financiële 

haalbaarheid. Voor Anna’s Hoeve is het 

van belang dat er geen extra wonin-

gen komen omdat het voor Hilver-

sum duurder uitpakt. Verder is er de 

zorg dat het schone water niet naar 

de vijvers van Anna’s Hoeve gaat. De 

heer Donkers zegt toe dat hij de VBAH 

daarover informeert voor de definitieve 

besluitvorming. Het bestuur wil verder 

op de hoogte gehouden worden van 

de planning met de milestones. De 

heer Donkers zal die naar de secretaris 

mailen. Hij dankt de aanwezigen voor 

de kritische vragen. Het bestuur merkt 

op dat voor een presentatie van de 

definitieve plannen waarschijnlijk veel 

belangstelling zal zijn, meer dan nu.

Naschrift redactie: tot en met 29 juli 

hebben wij nog geen nieuwe infor-

matie over deze plannen ontvangen.

GNR herstelt  uitzicht 
op vijver en Berg
Sinds augustus vorig jaar stond er aan de Bergvijver een nieuwe zitbank met een prachtig uizicht op…een prullenbak. 

GNR had hier een oude bank laten vervangen door een nieuwe, op een betere plek: langs de bos-

rand. Maar de prullenbak was op de oude plaats blijven staan. Het resultaat ziet u op foto 1.

GNR is niet doof gebleken voor een verzoek om ook de prullenbak te verplaatsen. Het heeft even geduurd, maar 

onlangs is het uitzicht op de vijver en de Berg van Anna’s Hoeve in ere hersteld. Zie foto 2. Met onze dank!

Zitbank en prullenbak: zo was het eerst … … zitbank zonder prullenbak: en zo ziet het er nu uit
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Wandelen met Freek: 

diersporen en paddenstoelen
Door Freek Stegehuis

IVN-natuurgids Freek Stegehuis gaat regelmatig op stap met zijn buurtgenoten. In een serie van drie delen beschrijft hij de  
wandelingen die zij in en rondom Anna’s Hoeve gemaakt hebben. Deze keer het derde deel: een herfstwandeling door Anna’s Hoeve, 
over diersporen en paddenstoelen.

Het was een prachtige zonnige dag 

toen we elkaar verwelkomden in An-

na’s Hoeve. We hadden een zonnige 

septembermaand achter de rug met 

alleen in de overgang naar oktober wat 

regen. Dat voorspelde geen overwel-

digende kleurenpracht, maar padden-

stoelen laten net als dieren hun sporen 

na en daar is genoeg over te vertellen. 

Na deze inleiding richtte ik me tot de 

jeugd.. Op de vraag enkele kenmerken 

te noemen, waaraan dieren in het het 

bos zijn waar te nemen, antwoordde 

Pieter: ‘Pootafdrukken.’ Dat is juist, ech-

ter, die zie je goed in zand of sneeuw, 

maar minder in het bos met zijn takken 

en bladeren. Niels stak zijn vinger op 

en zei dat ze ook wroeten en holen gra-

ven. Jordy noemde poep en op de vraag 

wat daaraan vooraf gaat begrepen ze 

dat pas goed met het noemen van een 

weggegooid klokhuis. En die sporen 

vonden we bij de vleet. Veel spillen van 

dennen en sparrenkegels, waarbij werd 

vastgesteld dat eekhoorns meestal bo-

ven in de bomen knagen, waardoor de 

schilffers naar beneden vallen en uiteen 

dwarrelen op de grond, en muizen op 

de grond knagen, waardoor de schilf-

fers op een hoopje liggen met de afge-

knaagde spil er bovenop. Ook viel op 

dat de schilfers niet onder iedere boom 

liggen. De eekhoorns kiezen blijkbaar 

bepaalde bomen uit voor hun activitei-

ten. Ze laten de dennenappels ook wel 

eens vallen, waardoor muizen er van 

kunnen muizelen, want die kunnen ze 

moeilijk plukken zo hoog in de boom.

Vogelsporen
Het perceel waarin we liepen had veel 

te bieden. We vonden verenpluksels 

van vogels waaraan het roofdier goed 

te herkennen was. Bij de eerste vondst 

waren de pluksels afgebeten, dus door 

dieren met tanden zoals de vos. Het 

tweede verenbed bestond uit hele 

pennen, dus door snavels uitgetrokken 

veren. Bij een omgevallen boom lag 

een flinke spaander waar de houtlagen 

een mooi voorbeeld boden om de 

jaarlijkse groeiringen te verklaren. Het 

schetste onze verbazing, na een konij-

nenhol gevonden te hebben met vier 

uitgangen, dat we halve eierschalen 

zagen liggen. Het waren grote eieren 

en groen van kleur zodat onze gedachte 

uitging naar reigers. Het zoeken naar 

een nest heeft weinig zin want vogels 

plegen de schalen ver van het nest te 

verwijderen. Omdat het halve schalen 

waren was het zeker dat ze uitgebroed 

waren, want geroofde eieren zijn 

veelal vanuit het midden stuk geprikt.

 
Paddenstoelen
We hadden zoveel gezien, dat de 

jeugd ongeduldig werd en behoefte 

kreeg om te gaan spelen. Na het zien 

van een vossendrol met veel pitten 

van de vogelkers en daar tegenover 

zijn hol omfloerst met mos kregen 

ze de vrijheid om zich uit te leven. 

En dat grepen ze gretig aan. Ook 

op het mos lagen uitwerpselen met 

muizenbotjes Daarna vergaapten de 

groteren zich aan een spinnenweb 

berijpt door de ochtenddauw.

De wandeling werd voortgezet over de 

laan langs de derde vijver. Aan het eind 

lagen wat omgetrokken bomen die vol 

zaten met elfenbankjes. Ook groeiden 

er enkele roestvlekcollybia’s, die de 

gelegenheid gaven uit te wijden over 

het werk van deze organismen. Hout 

bestaat uit cellulose, dat zijn vezels 

bestaande uit ketens van suikermole-

culen, en lignine, dat is houtstof. Veel 

paddenstoelen zijn specifiek, dus zij 

verteren een bepaald natuurlijk onder-

deel, waarvan sommige alleen de bast, 

andere de cellulose van het spinthout 

of van het kernhout en weer andere de 

lignine. De natuur kent geen door 

mensen vastgestelde regels, 

dus zijn er altijd uitzon-

deringen. Het elfenbankje 

zit altijd op dood hout, maar 

heeft geen voorkeur voor naald-

hout of loofhout. De roestvlekcollybia 

zit het liefst in een bos van naaldhout 

en verteert de naalden. De krulzoom 

daarentegen zoekt het graag bij berken-

bomen. Iedere boom heeft zijn eigen 

houtopbouw en zijn er evenzovele pad-

denstoelen, die dat hout omzetten tot 

het geheel vergaan is. We noemen dat 

saprofyten of afbrekers van organische 

stof. Andere soorten leven in symbiose 

met wortels van planten en bomen en 

wisselen wederzijds voedingsstoffen 

uit. Dat zijn de symbionten. Dan zijn er 

nog parasieten, die op levend weefsel 

teren. We gingen over de brug en zagen 

tussen de varens aardappelbovisten, die 

weer een voorkeur hebben voor zure 

venige zandgrond. Op die zelfde plaats 

ook mollenritten. In het zand zijn de 

ophogingen beter zichtbaar en vor-

men zich molshopen, maar hier niet, 

omdat de laag van humus en naalden 

minder weerstand bieden dan zand.

Vraatsporen in hout
Even verderop waren de mieren nog 

volop in beweging. Overal lagen 

boomstammen met spaanders rondom, 

veroorzaakt door de specht. Zijn werk-

sporen waren duidelijk 

waarneembaar. Dat hij zich 

niet alleen bezig houdt met liggend 

hout bleek uit een boom dieper in het 

perceel, een dode boom waar de bast 

omheen lag. Aan de gaten in de bast en 

de stam was duidelijk te zien dat ze eraf 

gehakt waren. Aan de bast en aan de 

stam waren de vraatsporen als gangen 

zichtbaar. Toen we een stuk overge-

bleven bast eraf trokken zagen we de 

veroorzakers. De bast zat vol pissebed-

den. Sten vond een uilenbal, in het haar 

zaten enkele kaakjes van muizen. 

Verderop vonden we een stuk wit hout 

waarin de vezelstructuur van de cellu-

lose was te zien. Enkele tot de grond af-

gebroken stammen waren geheel bruin 

doorgerot. Aan zo’n brok waren niet de 

vezels te zien, maar wel de opbouw er 

van. De bruine materie was makkelijk 

fijn te wrijven waaruit dan blijkt dat 

het lignine is We kwamen nu in een 

perceel waar ik aan de kinderen ver-

telde dat je kon zien aan de bijtgrootte 

van de afgekloven spillen of het een 

muis, een eekhoorn of een vogel is 

geweest. De opdracht aan de kinderen 

was om kegels te zoeken en te bepalen 

wie de vraat daaraan veroorzaakt had. 

Beatriz toonde me er één met de 

overtuiging dat het van een vogel was. 

Door het perceel liep een pad met aan 

weerskanten berken. Dit pad dient als 

brandgang. Sommige berken waren 

aangetast door de berkenzwam Deze 

zwam parasiteert eerst op de berk, om 

dan na het afsterven van de boom, als 

saprofyt het hout te verteren, waar-

door hij bruinrot veroor zaakt. 

We kwamen uit op het 

Heitje.Er waren enkele 

plekken met konijnenkeutels. 

Die liggen op een verhoging en 

dienen als geurvlag, waarmee de 

rammelaars aangeven dat dit hun ter-

ritorium is. Eromheen waren grijze 

zandhoopjes met een gaatje. Hier 

graven de mestkevers hun 60cm diepe 

gangen, waarin zij de mest versprei-

den en daarop hun eieren leggen. 

Ondanks dat de herfst al flink ge-

vorderd was zagen we toch nog een 

bruine kikker huppelen, die blijk-

baar nog geen behoefte had aan een 

winterslaap. Dit illustreerde duidelijk 

het mooie najaar. Inmiddels was het 

13.30 uur, en na 2 ½ uur speuren 

vonden we het genoeg. We wandel-

den rustig terug en reden gezamen-

lijk huiswaarts na een wandeling 

die zijn sporen verdiend heeft.

Freek Stegehuis is IVN-natuur-

gids en inventariseert regelmatig 

in en rondom Anna’s Hoeve 
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De eerste monitoring hebben we in fe-

bruari en begin maart gedaan. De twee-

de monitoringperiode lag tussen 20 

maart en 10 april. Daarin hebben we de 

eiklompen van de Bruine kikker en de 

dubbele eisnoeren van de Gewone pad 

geteld. Tijdens de derde periode zullen 

de eieren uitkomen.

De derde monitoringperiode
Tussen 20 april en 10 mei was de 

derde monitoringperiode. De eieren 

komen na ongeveer 10 – 12 dagen uit 

en de larven komen te voorschijn. In 

het water krioelt het van de dikkopjes 

en kikkervisjes. De dikkopjes van de 

Gewone pad herken je aan het inkt-

zwarte uiterlijk. Het kikkervisje van de 

Bruine kikker is goud gespikkeld, wat 

met het blote oog valt waar te nemen.

Kleine watersalamander
De Kleine watersalamander wordt niet 

zoals bij padden door de buitentem-

peratuur uit zijn winterslaap gewekt, 

maar door een hormonale klok. Als 

door een magneet getrokken, zoekt 

hij meteen een poel op waar alleen de 

paring tot stand kan komen. Het zijn 

ook weer andere hormonen die zorgen 

dat zijn lichaam zich aanpast aan het 

waterleven. Op het land is het nood-

zakelijk om bijziend te zijn, maar in 

het water waar alles sneller gaat is het 

handiger je prooi reeds van een afstand 

op te merken en dus veranderen zijn 

ogen naar verziend. Zijn anders zo 

droge en stugge wintervel, wat hem 

beschermt tegen uitdroging en vuil, 

Uit het dagboek van een natuurgids: 

amfibieën monitoren,  deel  II
Door Gerry Kluvers-Kessler

Sinds 2004 is de Poelenwerkgroep Het Gooi actief. Deze werkgroep bestaat uit 30 enthousiaste vrijwilligers die zich bezighouden 
met onderzoek naar het voorkomen van amfibieën in de kleine wateren in het Gooi. In de Koerier van april 2007 trof u een eerste 
verslag aan van de monitoring. In deel II beleeft u de wederwaardigheden van de derde monitoringperiode.

verandert in een ademende huid zodat 

hij onder water kan blijven. Daarvan-

daan dat het belangrijk is amfibieën 

altijd met natte handen op te pakken 

om beschadigingen aan de huid te 

voorkomen. De Kleine watersalamander 

consumindert, niets wordt weggegooid. 

Zijn winterhuid wordt afgestroopt en 

opgegeten en na verschillende malen 

zich verkleed te hebben en tegelijkertijd 

zich van een maaltje te hebben voor-

zien, komt hij uiteindelijk te voorschijn 

in een betoverend bruidskleed.  

Alpenwatersalamander 
Eind april is de tijd dat we volwassen 

salamanders gaan monitoren. Gelukkig 

dat de salamanders hun bruidskleding 

in paringstijd aantrekken, want op 

die wijze is de Alpenwatersalaman-

der het beste te onderscheiden. Het 

mannetje heeft dan een schitterende 

blauwe zijlijn met daarboven een wit 

omrande zwarte stippellijn. Ook zijn 

intens oranjerode tot geeloranje ge-

kleurde ongevlekte buik is magnifiek. 

Vrouwtjessalamanders zijn over het 

algemeen groter dan de mannetjes en 

dragen een bescheidener bruidskleed. 

Kamsalamander 
Elk seizoen is het toch weer spannend 

of we de kamsalamander zullen aantref-

fen in een van onze poelen. De kamsala-

mander stelt immers hoge eisen aan zijn 

omgeving. Daardoor is deze salamander 

ook een goede indicator (aanduider) 

van de gezondheid van zijn leefom-

geving. En tevens een indicator voor 

andere soorten zoals andere salaman-

ders, vlinders en libellen. Die neemt 

hij als het ware mee in zijn kielzog. De 

kamsalamander is groter (12-16 cm) 

dan de Kleine watersalamander (11 

cm) en wordt ook wel Grote watersa-

lamander genoemd. Triturus cristatus 

is de juist gekozen Latijnse naam, want 

de soortnaam “cristatus” betekent 

“kamvormend”. In paringstijd krijgt 

het mannetje van de kamsalamander 

namelijk net als het mannetje van de 

Kleine watersalamander een kam, maar 

van de eerste loopt de kam niet geheel 

door. Tussen de rugkam en staartkam 

van de kamsalamander zit een duide-

lijke knik en zijn rug is donkerbruin. 

Het is een voorrecht het nuttige met 

het aangename te kunnen combineren 

en deze zeldzame avonddiertjes van 

zo dichtbij te kunnen waarnemen. Uit 

het water is de staartkam niet meteen 

herkenbaar omdat deze dan ingeklapt 

is, maar de platte, brede kop en de 

intens wit gespikkelde flanken die als 

sterretjes oplichten zijn onmiskenbaar 

voor de kamsalamander. Hebbes! In 

twee van onze zes poelen vinden we 

uiteindelijk de kamsalamanders.

Kamsalamander in Na-
tura 2000 gebied
Een van de doelstellingen van de Euro-

pese Unie is de biologische diversiteit 

te waarborgen door de natuurlijke 

habitats en de wilde flora en fauna 

op het Europese grondgebied van de 

lidstaten in stand te houden. Daar-

toe wordt “Natura 2000” opgericht, 

een ecologisch netwerk van speciale 

beschermingszones. Bij de samenstel-

ling in Nederland van de 44 aan te 

wijzen Natura 2000-gebieden waar 

de kamsalamander voorkomt, had het 

Ministerie van LNV begin dit jaar een 

groot deel van het advies van Stichting 

Reptielen, Amfibieën en Vissen Onder-

zoek Nederland (RAVON) opgevolgd. 

Het kon er bij mij niet in dat ons kam-

salamander kernleefgebied vanaf 1992 

nr. 14, zijnde de noordelijke Utrechtse 

Heuvelrug en Gooi, buiten de boot was 

gevallen. De vraag kwam bij me op of 

de net opgerichte Poelenwerkgroep Het 

Gooi nog nieuwe gegevens over 2006 

had, ter aanvulling dan wel ondersteu-

ning om alsnog tot één van de Natura 

2000-gebieden te behoren. Voordat de 

formele aanwijzing in juli 2007 van de 

Natura 2000-gebieden zou plaatsvin-

den, was er nog inspraak mogelijk. Pas 

na afronding van de inspraakprocedure 

zal de minister van LNV de Euro-

pese Commissie hierover informeren. 

Tijdens deze inspraakprocedure kon 

iedereen zijn of haar zienswijze over de 

ontwerp-aanwijzingsbesluiten kenbaar 

maken. Het balletje is gaan rollen.

In totaal is de schatting na het moni-

toringsjaar 2006, dat er in deze regio 

tenminste 550-650 kamsalamanders 

aanwezig moeten zijn in ongeveer 

30 poelen. Belangrijk is dat in vele 

poelen ook voortplanting plaats vindt. 

En evenzo belangrijk is dat er een 

gordel van poelenverbindingen aan 

het ontstaan is waarin zich drie grote 

populaties aan het ontwikkelen zijn. 

Dankzij de inzet van de Poelenwerk-

groep, Jelle Harder, Ronald Zollinger en 

Edo Goverse kon RAVON een inspraak-

brief schrijven naar het ministerie van 

LNV, ondersteund met gegevens van de 

Poelenwerkgroep met de aanbeveling 

de noordelijke Utrechtse Heuvelrug en 

het Gooi als een Natura 2000-gebied 

aan te wijzen. De verwachting is dat 

in juli 2007 de rapportage over Natura 

2000 aangeboden kan worden aan 

de Europese Unie. Op het moment 

van schrijven van dit stuk is nog niet 

bekend of de noordelijke Utrechtse 

Heuvelrug en Het Gooi daarbij horen.

 

Paringsritueel 
Een van de poelen is zo helder, dat we 

met onze felle lampen de salamanders 

kunnen waarnemen op de bodem. 

Salamanders hebben een prachtig 

paringsspel waar geen lichamelijk 

contact aan te pas komt. Elke soort 

doet het net even ietsjes anders, maar 

feitelijk komt het op hetzelfde neer. In 

de buurt van de kop en op de staart 

van de mannetjes van de Kleine wa-

tersalamander zitten geurkliertjes die 

de vrouwtjes niet kunnen weerstaan. 

Wanneer het mannetje heeft geroken 

Met de klok mee:  

1.  Dikkopjes, 

2.   De Alpenwatersalamander zet haar eitjes af  

(foto: J. Nishikigoi) 

3.  Kleine watersalamander in bruidskleed.

4.  Kamsalamander met duidelijke knik in de kam en eitjes.

5.  Mannetje van de Groene kikker met duidelijk zichtbare kwaakblaze

6.  Alpenwatersalamander met enkele eitjes (onder rechter voorpoot, red.)

7.  Paringsritueel Kleine watersalamander.
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dat een vrouwtje bereid is tot paren, 

gaat hij op de bodem vlak voor zijn 

verkozen vrouwtje staan (A in figuur 

“Paringsritueel Kleine watersalaman-

der”). Hij begint zijn hofmakerij door 

te pronken met zijn mooie opvallende 

oranje buik met zwarte stippen en 

brede getande waaierstaart. Wanneer hij 

haar aandacht heeft weten te vangen, 

lokt hij haar verder door met zijn 

naar voren geslagen staart te waaieren 

(B). Het waaieren veroorzaakt een 

waterstroom, die zijn verleidingsgeur 

meeneemt richting het vrouwtje waar-

door zij seksueel geprikkeld wordt. 

Op dat moment draait het mannetje 

zich al wapperend met zijn staart om 

(C) en als een opgewonden standje 

zal ze hem willen volgen. Wanneer het 

hitsige mannetje tenslotte een pakketje 

met zaadcellen laat vallen (D), pakt het 

vrouwtje dit spermatofoor op met haar 

achterlijf (cloaca, E). Tijdens het moni-

toren kunnen we aan parende salaman-

ders duidelijk de verdikte cloaca’s zien. 

Cloaca betekent in het Latijn “riool”. 

Het is misschien een beetje kort door 

de bocht geformuleerd, maar daar lijkt 

het wel op. Immers uit deze afvoerbuis 

in het lichaam worden zowel ontlas-

ting, urine als eieren en zaadcellen ge-

scheiden. Alle vogels, reptielen en am-

fibieën hebben een cloaca. In de foetale 

fase heeft de mens ook een cloaca.

Origami
Het vrouwtje van de Kleine watersala-

mander en kamsalamander heeft aan 

één zaadpakketje genoeg. Ze bewaart 

het spermazaad in haar cloaca en tel-

kens als zij een ei legt, voegt ze er wat 

zaadcellen aan toe. Het leggen van wel 

zo’n 200 tot 300 eitjes gaat maanden 

door soms tot in augustus. Het is niet 

vreemd dat het zoveel maanden in 

beslag neemt, want de Kleine watersa-

lamander legt de eitjes één voor één op 

zachte bladeren van waterplanten zoals 

het moerasvergeet-mij-nietje. Met haar 

achterpootjes krult ze elk blaadje om 

en in het dan tot een kokertje gevormd 

blad, perst ze een kleverig geleibol-

letje. De donkere punt is het eitje en de 

gelei is de ‘lijm’ die het blad gevouwen 

houdt. Het waarnemen en tellen van de 

opgevouwen kostbare schatten dienen 

met grote zorgvuldigheid te gebeu-

ren. Het is niet voor te stellen dat die 

fragiele kleine achterpootjes en teentjes 

al ‘watertrappelend’ dat allemaal voor 

elkaar krijgen. Misschien is hier wel 

de Japanse vouwkunst van afgeleid.

Eitjes
Van april tot en met mei zoeken we 

naar eitjes van de drie salamanders. 

Kamsalamandereitjes zijn twee mil-

limeter groot met een ivoorkleurige 

geelwitte kern. Hun eitjes worden 

afgezet op stevige planten en zijn 

soms te onderscheiden door de dub-

belgevouwen bladtoppen. Ook voor 

de Alpenwatersalamander is de piek 

in voortplantingsactiviteit in april 

en de beste tijd om ze te monitoren. 

Daarna kunnen we ook naar de circa 

1,5 mm licht- tot beigebruine eitjes 

gaan zoeken, die ook in gevouwen 

bladen te vinden zijn. In één van onze 

poelen vinden we op de blaadjes van 

de moerasvergeet-mij-nietjes vele 

eitjes van de Kleine watersalamander, 

met aan de bovenzijde een bruinige 

kleur en van onderen lichtgekleurd. 

Alle drie de soorten salamanderei-

tjes beschikken over een ovaal ge-

leihulsel. Als de poel visvrij blijft is 

een nageslacht bijna verzekerd.

Ook in deze onderwater wereld is het 

eten en gegeten worden. De salaman-

ders doen zich te goed aan de eitjes 

van de Bruine kikker. Van het overge-

bleven gelei genieten de dikkopjes en 

kikkervisjes weer met volle teugen. Het 

is een koddig gezicht die dikkopjes en 

kikkervisjes aan de gelei te zien lurken.

Groene kikker
De Groene kikker besluit nu ook uit 

zijn overwinteringkwartier te komen. 

De Groene kikker is niet zoals de Brui-

ne kikker een landdier, maar een echt 

waterdier. Zijn biotoop is het water en 

hij overwintert dan ook in een hol-

letje in de modder op de bodem van 

de poel. Daarom is het van belang dat 

een (tuin)vijver diep genoeg is, zodat 

tijdens winters er genoeg water blijft 

staan dat niet bevriest. Bij ondiepe 

tuinvijvers zie je vaak in de lente dood-

gevroren Groene kikkers boven drijven.

Als de Groene kikker in het voorjaar 

weer naar boven komt, is zijn huid nog 

bruinzwart gekleurd. Soms wordt hij 

dan ook aangezien voor een Bruine 

kikker. Maar bij de Groene kikker ont-

breekt de donkere vlek achter het oog 

en de mannetjes hebben onder het oor 

uitwendige kwaakblazen. De paring 

van Groene kikkers vindt ongeveer 

een maand na de winterslaap plaats. 

Zijn heldere gekwaak is een instru-

ment om zijn partner te verleiden. 

Als ware nachtbrakers op vrijerspad 

brengen de heren dat met een indrin-

gende nachtelijke serenade ten gehore. 

Twee enorme parels aan weerszijde 

van de kop glinsteren in het maan-

licht met de bedoeling het vrouwtje 

te bekoren en alleen hem boven de 

andere concurrenten te verkiezen.

In de volgende en laatste monito-

ringsperiode hopen we meer te weten 

te komen over de groepsgeest tus-

sen dikkopjes. Hoogstwaarschijnlijk 

zullen we ook het antwoord vinden 

of het gebit bij dikkopjes en kik-

kervisjes net zo belangrijk is bij 

de identificatie als bij de mens. 

Gerry Kluvers is lid van de 

Poelenwerkgroep Het Gooi.

Geraadpleegde bronnen:  

Kikkers en padden, Kaj Vermeh 

Amfibieëngids van Europa, Tirion 

Elseviers reptielen- en amfibieëngids 

Cursus Monitoren van amfibieën noorde-

lijke Utrechtse Heuvelrug en Gooi, Landschap 

Noord-Holland, Zollinger et al., 2003

Dier, Grasduinen, RAVON, internet

Bronvermelding foto’s:  

RAVON 

Werkgroep monitoring Edo Goverse, Kam-

salamander van West Vlaanderen

Alpensalamanders, J. Nishikigoi

Kleine watersalamander, Schooltv

De speelweidevijver is vorig jaar 

schoongemaakt. Het zag er toen 

goed uit: mooi weer, een

aantrekkelijk strandje en schoon 

water. Lekker zwemmen dus. Hoe-

wel de vijver niet voor het

zwemmen bedoeld was, was het niet 

bezwaarlijk dat er in de vijver gezwom-

men werd vanwege het schone water. 

Helaas bleek dat door het aanhou-

dende mooie weer, het water in de 

vijver snel vervuilde met als gevolg 

dat het zwemmen werd verboden.

Er ontstaat vervuiling doordat het water 

in de vijver stil staat, waardoor het 

water niet wordt ververst door ver-

bindingen met ander water. De vijver 

wordt alleen aangevuld met regenwa-

ter en dat is lang niet altijd schoon. 

Daarnaast blijkt dat er veel honden het 

water ingaan en dat er bij warm weer 

een grote bacteriëngroei op gang komt.

Er is vervolgens onderzoek gedaan 

om te kijken met welke maatregelen 

het toch mogelijk is om in de vijver 

te zwemmen. Ook is gekeken of het 

zwemmen gecombineerd kan worden 

met een andere belangrijke functie van 

de vijver: het in natte tijden opvangen 

van overtollig water van de straten en 

pleinen uit de stad. Dat is nodig om 

daar wateroverlast te voorkomen. Nu 

blijkt dat de combinatie van opvang 

van overtollig water uit de stad en 

zwemmen niet mogelijk is. Dat komt 

onder andere omdat in het regenwater 

dat uit de stad naar de vijver stroomt, 

bijvoorbeeld bacteriën zitten van 

hondenpoep en andere ongezonde 

stoffen. Dit heeft tot gevolg dat het 

water in de vijver niet schoon genoeg 

zal zijn en dat er dus niet gezwom-

men kan worden in de vijver bij de 

speelweide. (Einde persbericht)

Naschrift  door Gerard Peet
Toen wethouder Meuwissen op woens-

dag 19 juli 2006, de heetste zomerdag, 

de gerenoveerde Speelweide feestelijk 

heropende, ging tot ieders verdriet ook 

een zwemverbod in voor de Speel-

weidevijver. De wethouder beloofde 

in zijn openingspraatje om te laten 

onderzoeken of het mogelijk is in de 

toekomst toch zwemwaterkwaliteit te 

kunnen verzekeren in (een deel van) 

Zwemmen in de Speelweidevijver 
niet meer toegestaan
Persbericht van de gemeente Hilversum

Vorig jaar was zwemmen in de vijver bij de Speelweide nog mogelijk. Dat is nu en in 
de toekomst niet meer toegestaan in verband met gevaar voor de gezondheid.

Drakenburgergracht: 
weinig voortgang

De gemeente Baarn is nu bezig met 

de uitwerking van een gebiedsvisie 

voor de gebieden direct ten oosten 

van Anna’s Hoeve. Hiervoor voert de 

gemeente o.a. overleg met de gehan-

dicapteninstellingen en Staatsbos-

beheer. Op de sluitingsdatum voor 

deze Koerier waren hiervan nog geen 

resultaten bekend, de verwachting is 

dat er in september meer informatie 

komt. De betrokken natuurorganisa-

ties worden daarover op de hoogte 

gehouden. In ieder geval heeft onze 

vereniging met GNR en de 2 pro-

vincies afgesproken om een visie te 

maken voor de grotere verbinding 

tussen Heuvelrug aan Utrechtse en 

Noordhollandse zijde. De provincie 

Utrecht maakt hiervoor een opzet. 

Het is nadrukkelijk de bedoeling 

dat deze studie invloed heeft op 

het plan van de gemeente Baarn.
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de vijvers van Anna’s Hoeve. Via de 

provincie, die gaat over de controle 

van de zwemwateren in Noord-Hol-

land, is de dienst Waternet verzocht 

om zo’n onderzoek in te stellen.

De vijvers van Anna’s Hoeve worden 

voornamelijk gevoed met water uit 

het hemelwaterriool in delen van 

Hilversum Oost (zolang de andere 

vijvers nog niet zijn gesaneerd, geldt 

dit niet voor de Speelweidevijver, 

die nu alleen grondwater en inval-

lend regenwater bevat.) Dit water 

uit het regenriool is licht vervuild, 

onder meer door straatvuil zoals 

weggespoeld slijpsel van autobanden, 

hondenpoep en autoshampoo, en ook 

door verkeerde rioolaansluitingen. 

Het water tevoren laten zuiveren door 

een (extra) waterzuiveringsinstallatie 

is geen optie wegens de hoge kosten. 

Zuivering via een helofytenfilter (riet 

en biezen) is theoretisch mogelijk, 

maar daarvoor ontbreekt de ruimte. 

Er zou veel natuurgebied voor moeten 

worden opgeofferd. De enig denkbare 

optie zou zijn: slim gebruikmaken van 

het zogenaamde interceptiewater, dat 

sinds 1980 gebruikt wordt om de Laar-

der Wasmeren ook in droge perioden 

op peil te houden. Deze waterbron is te 

“danken” aan de ontdekking in 1977 

dat het water uit sommige waterwin-

putten in het toenmalige pompstation 

Westerveld aan de Larenseweg (voor 

de Amsterdamse waterleiding) veront-

reinigd was met de giftige stoffen tri 

en per. Deze stoffen worden zo goed 

mogelijk uit het water gehaald, dat 

daardoor erg schoon is, maar toch niet 

voor de waterleiding gebruikt wordt. 

Na sanering van de Laarder Wasmeren 

is dat water daar niet meer welkom. Er 

zou een toevoerleiding naar de Speel-

weidevijver van Anna’s Hoeve voor 

moeten komen. Maar dat is niet genoeg. 

Om algenbloei te voorkomen moet er 

in de vijvers ook doorstroming zijn. 

Via bovenstaand persbericht heeft de 

gemeente nu duidelijk gemaakt dat 

zwemmen ook in de toekomst niet 

mogelijk zal zijn. Het onderzoeksrap-

port is helaas niet openbaar gemaakt, 

zodat we niet weten of het moge-

lijke gebruik van schoon intercep-

tiewater überhaupt is onderzocht.

Nader onderzoek verbeteren busverbinding Huizen -  Hilversum
Bericht van de website van de gemeente Hilversum

Het verbeteren van de busverbinding Hil-
versum - Huizen is een grote wens van 
de gemeente Hilversum. Door het invoe-
ren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV) tussen de twee gemeenten langs 
de A27 zal het aantal busreizigers stij-
gen. Daarnaast wordt Hilversum een 
aantrekkelijk overstapstation op het mo-
ment dat de intercity en een groot aantal 
stads- en streeklijnen weer of nog meer 
in de gemeente zal stoppen. Het streven is 
de HOV verbinding in 2011 te openen.

Plan van aanpak
Om de wens verder uit te kunnen 

werken is het college van Burgemees-

ter en Wethouders op 19 juni akkoord 

gegaan met een plan van aanpak voor 

nader onderzoek. De centrale vraag 

is of een bustracé in de omgeving 

op een verantwoorde manier in te 

passen is. Verder wordt gekeken naar 

de kosten en de vervoerseffecten. Het 

plan van aanpak borduurt verder op 

het verkennende onderzoek uit 2006 

waaruit bleek dat veel reizigersgroei 

mogelijk is tussen Huizen en Hilver-

sum als een vrij liggend bustracé wordt

aangelegd.

Twee varianten
Voor het Hilversumse deel van het 

tracé zijn er twee varianten: vanaf 

de A27 langs het spoor Hilversum-

Amersfoort naar station 

Hilversum en vanaf de A27 

over de Soestdijkerstraatweg 

en Arena Park naar station 

Hilversum. Bij het nadere 

onderzoek wordt nadruk-

kelijk contact gezocht met 

het Goois Natuurreser-

vaat en de vereniging tot 

behoud van Anna’s Hoeve. 

Bekeken moet worden of 

een HOV verbinding ook 

kansen biedt voor natuur en milieu. De 

resultaten van het onderzoek zijn begin 

2008 gereed voor besluitvorming

in de gemeenteraad.

Naschrift redactie: Het bestuur 

heeft begin september een af-

spraak gepland met de Provincie 

Noord-Holland om over dit onder-

werp van gedachten te wisselen.

  Doe mee met de 
Nationale NachtvlinderNacht!
Aankondiging van de KNNV Afdeling Gooi
In de avond en nacht van 7 september is heel Nederland in de ban van de Na-

tionale NachtvlinderNacht. Op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland wordt in 

deze nacht gekeken naar nachtvlinders met behulp van 

lakens, lampen en stroop. Als u deze Koerier op tijd ontvangen heeft, dan kunt 

u ook meedoen!

Wanneer we het over vlinders hebben, wordt er meestal aan dagvlinders 

gedacht. Echter, 95 % van alle Nederlandse vlinders zijn nachtvlinders. Een 

belangrijk verschil tussen dag- en nachtvlinders is, dat de dagvlinders allemaal 

lange, dunne sprieten hebben met een knopje erop. De variatie aan sprieten of 

antennen van de nachtvlinders is groot, maar nooit hebben ze een knopje erop. 

Ze zijn van levensbelang voor de nachtvlinders. 

Beleef het mee!
Een nachtvlinderexcursie is een spannende gebeurtenis. Nieuwsgierig gewor-

den? Beleef het mee! De Nationale Nachtvlindernacht wordt in het Gooi geor-

ganiseerd door de Insectenwerkgroep KNNV afd. GOOI. Dankzij de medewer-

king van het Goois Natuurreservaat is het excursiepunt op een prachtige locatie 

in Zanderij Crailoo.

U zult antwoord krijgen op de vraag hoe nachtvlinders elkaar feilloos in het 

donker weten te vinden. Wist u dat een vrouwtje nachtpauwoog op een afstand 

van 10 km de mannetjes naar zich toe weet te lokken? Meer over deze sexpar-

fumgeur die zo doeltreffend werkt, leert u op deze avond. Vanaf 21.45 kunt u 

het verborgen leven van nachtvlinders zelf ontdekken bij een lakenscherm en 

bij de excursiepunten. 

Praktische informatie
Datum:  7 september

Excursiestartpunt:   Infoschuur Goois Natuureservaat,  

 Naarderweg 103a, 1217 GL Hilversum. 

Aanvangstijd: 21.00

Aanmelden: niet nodig

Kosten: gratis

Routebeschrijving: de Infoschuur ligt direct naast de Natuurbrug in de Zanderij 

Crailoo (gelegen tussen Bussum en Hilversum). Wegens beperkte parkeer-

gelegenheid wordt gevraagd het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken. 

Programma
21.00 - 21.45 uur lezing met beamer presentatie 

21.45 - 23.30 uur bij de excursiepunten met lichtscherm en lokstof.

Bij slecht weer gaat de lezing met beamer presentatie in elk geval door.

Riny en Gerry Kluvers, Insectenwerkgroep contactpersonen, KNNV afd. Gooi

Na 2 jaar en 3 maanden is 
eindelijk het lek gedicht!

In januari en maart van dit jaar is 

tot drie maal toe het zanddijkje 

doorgebroken dat na de waterbo-

demsanering is aangelegd tussen de 

Speelweidevijver en de verbindings-

slurf naar het Dammetje. De eerste 

keer was dat door vandalisme, de 

tweede en derde keer kan ook het 

grote niveauverschil tussen de slurf 

en de vijver de oorzaak geweest zijn.

Het zanddijkje was vooral nodig 

omdat er water lekte vanuit de nog 

niet gesaneerde achterste vijvers van 

Anna’s Hoeve, voornamelijk via een 

voortdurend groter wordend lek in 

de omleidingspijp die het water uit 

het regenwaterriool naar de Vijver bij 

het voormalige Witte Strandje voert. 

Waternet heeft in maart eindelijk 

opdracht gegeven om de leiding dicht 

te maken. Op 28 maart was dat klaar. 

De gerepareerde pijp is daarna weer 

met zand afgedekt. Waternet was ook 

nog van plan om tussen de slurf en de 

vijver een houten damwand van vol-

doende hoogte te plaatsen. Dat is nog 

niet gebeurd maar ook niet zo urgent 

meer, nu er geen water meer vanuit 

de pijp of vanuit de achterste vijvers 

terugstroomt naar de slurf. Natuur-

lijk zijn wij blij mee met de reparatie. 

Maar de enige echte goede oplossing 

is een snelle start van de sanering van 

de achterste vijvers van Anna’s Hoeve. 

Zodra dat klaar is kan de omleidings-

pijp verdwijnen en kan het water 

uit het regenwaterriool weer in de 

Speelweidevijver worden ingelaten. In 

oktober was al begonnen met de aanleg 

van een nieuwe waterinlaat, maar 

dat werk was door omstandigheden 

stopgezet. In april is dit werk hervat. 
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Vanwege de fallusvorm van deze pad-

denstoel dacht men vroeger dat een 

liefdesdrankje van de paddenstoel als 

de Viagrapil van vandaag zou werken. 

Ook zijn Latijnse naam maakt deze 

associatie begrijpelijk, immers de 

betekenis daarvan is “onbeschaamd 

fallus”. Weet u welke paddenstoel ik 

bedoel? Of…. Voordat u deze pad-

denstoel in het oog krijgt, ruikt u de 

aasgeur al. Of…. Op deze paddenstoel 

zit geen kabouter Spillebeen heen 

en weer te wippen, maar wel vlie-

gen. Ik bedoel de Grote stinkzwam.

Mycelium
Deze nogal tot de fantasie sprekende 

paddenstoel groeit vanaf de lente in 

loofbossen, voornamelijk onder eiken, 

en in naaldbossen. Het vruchtlichaam 

van de Grote stinkzwam komt uit een 

tennisbalachtig ei van zo’n 6 cm groot. 

Het ei is eerst half ondergronds met 

aan de onderkant een taaie mycelium-

wortel. Een mycelium is een kluwen 

van schimmeldraden, deze witachtige 

draden doen denken aan wortels. Ze 

groeien in alle richtingen uit om voed-

sel te krijgen en ontstaan onafhankelijk 

van elkaar. Al deze draden doorwoeke-

ren de bodem. Deze schimmeldraden 

zijn dun, maar u kunt ze met behulp 

van een 10 x vergrotende loep, te 

koop o.a. bij Museum Hofland, zien. 

Het mycelium is vaak het hele jaar of 

soms zelfs jaren aanwezig. Het ei ruikt 

een beetje naar radijs en wordt ook 

wel duivelsei of heksenei genoemd. 

De buitenwand van het ei is wit en 

Uit het dagboek van een natuurgids: 
Phallus impudicus
Door Gerry Kluvers-Kessler

Waarom pas in oktober naar paddenstoelen kijken? Er zijn er al vele in augustus en september. Eén van de soorten die vaak al 
in augustus hun vruchtlichamen tonen is de Phallus impudicus. Deze niet te missen paddenstoel treffen we ook in Anna’s Hoeve 

onder de huid ligt een geleilaag. In 

het ei zie je reeds de paddenstoel.

Sporen
Na enige tijd breekt de witte schil 

open en binnen een paar uur steekt 

een steel, die vol kleine gaatjes zit, van 

10 tot 25 cm hoog, de lucht in met 

aan het uiteinde een enigszins klok-

vormige hoed die bedekt is met een 

grofmazig netwerk. Daarop ligt een 

drabbige donkere olijfgroene slijmlaag 

waarin de sporen van de paddenstoel 

zitten. Sporen zijn als de zaden van de 

zaadplanten en hebben dezelfde taak, 

zorgdragen voor de voortplanting. 

De verspreiding kan op verschillende 

manieren gebeuren, via het maag-darm 

kanaal van dieren, door de wind of 

door explosie c.q. wegschieten van de 

sporen. Bij de sporen is er sprake van 

een positieve en negatieve spoor. Wil-

len er ergens nieuwe schimmeldraden 

opkomen, dan heb je een versmelting 

nodig van een positieve en negatieve 

rijpe spoor. De slijmlaag van de Grote 

stinkzwam gaat snel in ontbinding 

over en dat veroorzaakt een indringend 

luchtje van bedorven vlees. Dit is een 

kenmerkende aromatische geur van 

deze paddenstoel en voor sommige 

insectensoorten onweerstaanbaar.

Is de paddenstoel nu de plant of de 

vrucht? Welnu, op bepaalde punten van 

het mycelium komen de draden dicht 

bijeen en vormen een soort gezwel. 

Het bolvormig gezwel begint ter 

grootte van een speldenknop, tenslotte 

ontstaat in de bal een gehele padden-

stoel. In, soms op, de hoed van de pad-

denstoel zitten de nog onrijpe sporen. 

Als de paddenstoel eenmaal uit de bol 

groeit en we hem dus boven de grond 

zien uitsteken, rijpen de sporen in de 

hoed die voor de voortplanting zorgen. 

Dus de paddenstoel is het vruchtli-

chaam van de plant. Net als de appel 

een vruchtlichaam is van de appelboom 

en in het klokkenhuis de zaden zitten.

Verspreiding
Deze sterke aasgeur trekt vliegen aan. 

Ze zijn verzot op zowel de sporen als 

het slijm en doen zich er te goed aan. 

De sporen passeren ongehinderd het 

lichaam van de vlieg en worden elders 

weer uitgescheiden. Elke uitschei-

ding kan meer dan 20 miljoen sporen 

bevatten, dus de verspreiding van de 

Grote stinkzwam kan enorm zijn. In 

bepaalde streken van Frankrijk, waar 

hij veel voorkomt, wordt het ei rauw 

als een radijs gegeten. Jonge, nog 

stevige en dichte eieren van de Grote 

stinkzwam moeten als ze gebakken 

zijn ook goed smaken. Ik kijk liever 

hoe ze in een paar uurtjes als een 

duveltje uit het ei schieten. U ook?

‘Explosie’  van Stink-
zwammen in open plek
(dit door Gerard Peet geschreven 

stukje is wegens zijn verwantschap 

toegevoegd aan het artikel van Gerry 

Kluvers; red.) In november 2000 heb-

ben vrijwilligers van de Werkgroep 

Landschapsbeheer Nardinclant en van 

onze vereniging een open plek gemaakt 

in het zogeheten Reigersbos, tussen de 

parkeerplaats tegenover het (toen nog 

niet afgebrande) restaurant en de Vijver 

bij het voormalige Witte Strandje.

Van de beoogde bosverjonging is op 

deze plek nog niet veel te zien. Uit de 

stobbe van een omgetrokken doug-

lasspar groeit een berkenboompje 

dat al meer dan een meter hoog is. 

Maar verder groeien er vooral va-

rens. Piepkleine zaailingen van vooral 

eiken en beuken zijn in de afgelo-

pen jaren consequent afgevreten, 

waarschijnlijk door de konijnen. 

Toch gebeurt er nu iets bijzonders. De 

stinkzwammen, die gewoonlijk pas 

vanaf begin juni te zien en te ruiken 

zijn, waren er nu al in mei. In de open 

plek tussen de omgehaalde douglas-

sparren waren de afgelopen jaren 

altijd wel een paar stinkzwammen te 

vinden. Maar nu is daar ineens een 

“explosie” van die paddenstoelen. Op 

de foto zijn er 9 te zien, op een stukje 

bosgrond van nog geen 2 vierkante 

meter! Daaromheen groeien er nog 

meer. De weeïg zoete zomergeur van 

de douglassparren werd hier op dat 

moment dan ook verdrongen door de 

penetrante stank van de stinkzwammen. 

Overigens staan de meeste er bij alsof 

ze wel wat Viagra kunnen gebruiken...

Leven op dood 
en levend hout.
Paddenstoelen op hout zijn vaak schit-

terende pareltjes. Deze houtzwammen 

hebben een ecologische betekenis bij 

de afbraak en vertering van het hout 

in bos en park. Paddenstoelen zijn 

voor hun bestaan afhankelijk van dood 

en levend organisch materiaal. Som-

mige zwammen parasiteren wel op 

levend hout, maar dan zijn de bomen 

meestal al niet meer gezond (para-

Met de klok mee

1. Slappe stinkzwam in ‘Reigerbos’

2. Duivelsei: een Grote stinkzwam in de dop.

3.  Doorgesneden duivelsei en enkele exemplaren van de Grote  

stinkzwam in verschillende stadia van ontwikkeling.

4.   Vereenvoudigde levenscyclus van de paddenstoel. Uit sporen  

ontstaat mycelium, dat plaatselijk vruchtlichamen (de paddenstoelen) 

vormt. De paddenstoelen produceren op hun beurt nieuwe sporen.

6. Wieltje op een dode tak.

5. Muizenstaartzwam op dennenkegel. 
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sitaire soort). Bekijk eens een paar 

stronken of takken en ontdek prachtige 

kleinoden. Zo’n sieraad is in augustus 

bijvoorbeeld het Wieltje (Marasmius 

rotuala). Een algemeen paddenstoeltje 

op dode takken van loofbomen. Een 

donkerbruin steeltje met witte steeltop, 

waarop een wittig tot ivoorkleurig 

hoedje zit. De onderkant lijkt op een 

wieltje, waarvan de spaken (lamel-

len) wijd uiteen staan. Ook zult u 

zien dat de lamellen vrijstaan van de 

steel. Dit zijn kenmerken waaraan u 

het Wieltje zult kunnen herkennen. 

Nog zo’n sprookjesachtig tafereel-

tje is een zwammetje op een den-

nenkegel, de muizenstaartzwam. Ik 

herinner me nog goed toen we dit 

muizenstaartzwammetje voor het 

eerst zagen, dat vergeet je niet meer. 

Het hoedje is tweekleurig, hazel-

nootbruin met een lichte rand. De 

lamellen zitten bij deze dicht opeen. 

Het steeltje is crème tot bleek bruin, 

onderaan zie je harige wortels. 

Platte tonderzwam
Ook mooie meerjarige Platte tonder-

zwammen zijn te bewonderen. Deze 

tonderzwam is zowel een parasiet als 

ook een saprofyt. Als parasiet leeft hij 

eerst op de levende boom en veroor-

zaakt witrot. Als de boom dood is leeft 

de tonderzwam verder als saprofyt. Sa-

protrofe soorten ontrekken hun ener-

gie uit dood organisch materiaal als 

strooisel of hout. De hoed is 10 tot 40 

cm groot, kaneelkleurig tot roestbruin 

met een witte rand. De zeer fijne po-

riën aan de onderkant zijn wit en rond. 

De platte tonderzwam komt gedurende 

het hele jaar algemeen voor op stam-

men en stronken van loofbomen.

Tondeldoos 
De naam tonder, ook wel tondel ge-

noemd, staat voor licht ontvlambaar 

materiaal wat in de hoed zit en dat 

vroeger werd gebruikt voor het maken 

van vuur. Maar voor het zover was 

moest het eerst worden geprepareerd. 

De buisjeslaag werd verwijderd en de 

rest gesneden en gedroogd. Daarna 

werd de tondel gekookt in paardenuri-

ne en weer gedroogd. Voor het gebruik 

werd er eerst wat van het gedroogde 

tondelreepje geschraapt. Dit pluizig 

materiaal werd vervolgens met behulp 

van o.a. een vuursteentje tot gloeien 

gebracht. Het smeulend stofje werd 

op reis meegenomen in een dichte 

doos. Zo’n doosje stopten de dames 

ook in hun bontmof, een soort van 

handschoen die daarmee verwarmd 

werd. Onderweg kon de vlam zono-

dig ook weer worden aangewakkerd. 

Met wat blazen had men een vlam-

metje. Zo ontstond de naam tondel-

doos, de voorloper van de aansteker.

Zo ziet u, om paddenstoelen te be-

wonderen ben je niet alleen gebonden 

aan de late herfst. Van paddenstoelen 

kun je het hele jaar door genieten, 

mits we het natuurlijk wel een beetje 

vochtig houden in ons landje.

Gebruikte bronnen: 

Paddenstoelen van West Europa, ADC

De kleurrijke wereld van de pad-

denstoel, Helen L. Purseyn

Paddenstoelen van West-

Europa, Spectrum 

Paddenstoelen varens en mos-

sen, Zuid-Nederlandse Uitgeverij

Paddenstoelen encyclope-

die, Gerrit J. Keizer

Internet

Bronvermelding foto’s:   

Grote stinkzwam van ei tot pad-

denstoel, Mycology in Holland

Open duivelsei, Mycology in Holland

Boekje 
Anna’s Hoeve 
nog 
verkrijgbaar
Een paar jaar geleden, ter ere van 

ons 20-jarig bestaan, gaven wij 

een fantastisch boekje uit: Anna’s 

Hoeve - klein gebied, groot verhaal.

Dit boekje gaat over de geschiede-

nis van het gebied wat ons zo na 

staat, met vele mooie foto’s.

Sinds die tijd zijn veel mensen lid 

geworden van de vereniging. En mis-

schien hebben die niet allemaal de 

kans gegrepen om dit boekje voor de 

ledenprijs van twee euro te kopen. 

Die mogelijkheid, om voor twee euro 

een boekje te kopen, is er nog steeds. 

U kunt de boekjes bij mij bestellen. 

Voor leden die al een boekje ge-

kocht hebben en er graag nog een 

zouden willen hebben, om weg te 

geven, of omdat het eerste boekje 

zoek is, zijn er ook nog exemplaren.

Als u een boekje wilt 
kopen kan dat op de 
volgende manieren:
1)  Twee euro overmaken per giro, naar 

rekeningnummer 4920844 van de 

Vereniging tot Behoud van Anna’s 

Hoeve te Hilversum. Zorgt u er 

alstublieft voor dat op de overschrij-

ving staat: 

-Voor een boekje 

-Naam en adres van de ontvan-

ger (alleen binnen Hilversum!)

2)  Een boekje bij mij afhalen tegen 

contante betaling. Belt u van tevoren 

op alstublieft, ik ben niet altijd thuis. 

Hans de Ridder, penningmeester

Kamerlingh Onnesweg 250

Hilversum

Telefoon: 035-6835031

De groep bestaat al sinds 14 decem-

ber 1994 en heeft dus deze zomer, 

zonder er zelf bij stil te staan, een 

koperen jubileum gevierd. Schrijver 

dezes is de enige die deze hele periode 

als actief Bosploeglid heeft meege-

maakt. Hoog tijd om in de Koerier wat 

meer over de Bosploeg te vertellen. 

Zes ton vuil  en 
twee ton ijzer!
Toen onze vereniging in 1984 werd 

opgericht, was het van meet af aan 

de bedoeling om ook zelf de handen 

uit de mouwen te steken. In de eerste 

jaren werden er vooral schoonmaak-

acties gehouden. De eerste keer, op 

woensdag 17 oktober 1984, werd er 

Bosploeg 
Anna’s Hoeve 
al  12 ½ jaar 
actief

onder leiding van de gemeente met 

meer dan 40 mensen 6000 kilo vuil 

en 2000 kilo oud ijzer uit het vijver-

gebied gehaald!! Ongeveer twee maal 

per jaar werd er zo’n actie georga-

niseerd. In oktober 1986 werd (op 

voorstel van de gemeente) ook een 

begin gemaakt met het bestrijden van 

de Amerikaanse vogelkers, een exoot 

(=een hier niet van nature thuisho-

rende wilde plant) die in de Gooise 

natuurgebieden hevig voortwoekert 

en andere begroeiing verdringt. 

Tanende belangstelling
De belangstelling voor de halfjaarlijkse 

acties werd geleidelijk minder. Ook het 

verplaatsen van de acties naar de zater-

dag bracht daar geen verbetering in. Op 

10 september 1994 kwamen er behalve 

drie bestuursleden alleen één vader met 

twee zoons helpen. Tijdens het jaarlijkse 

overleg met het Goois Natuurreservaat 

(GNR), dat Anna’s Hoeve inmiddels van 

de gemeente Hilversum had overgeno-

men, kregen we de tip om niet meer 

een- of tweemaal per jaar een “grote” 

actie te organiseren, maar met een klein 

groepje vrijwilligers regelmatig aan het 

werk te gaan. We hadden genoeg kennis 

is huis om dat te doen zonder perma-

nente begeleiding van een boswachter 

van GNR. Zo begonnen drie bestuurs-

leden (onze oprichter Jan Deijs, Jan van 

Dijk en Gerard Peet) en één niet-be-

stuurslid (Jan den Uijl) in december 

Door Gerard Peet

Vaste bezoekers van Anna’s Hoeve kijken er allang niet meer van op wanneer ze op woensdagmiddag tussen half twee en half vier een 
groepje vrijwilligers ergens in Anna’s Hoeve aan het werk zien. Meestal met het wegzagen, -knippen of -hakken van Amerikaanse 
vogelkers. Weer of geen weer, de Bosploeg houdt zich al ruim 12 jaar met ijzeren volharding bezig met bosonderhoud.
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met “de Bosploeg”. Er werd afgespro-

ken om iedere tweede woensdag van 

de maand in Anna’s Hoeve te gaan 

werken, en samen afspraken te maken 

over eventuele extra werkmiddagen. 

Vooral het eerste jaar werd er ook op 

heel wat extra woensdagen gewerkt, 

en er kwamen enkele vrijwilligers bij. 

In de jaren 1998 t/m 2002 draaide de 

Bosploeg echter op een laag pitje. Het 

aantal vrijwilligers was weer terugge-

lopen en het lukte nog maar zelden om 

extra werkmiddagen te organiseren. In 

september 2002 werd afgesproken om 

ook de 4e woensdag van iedere maand 

aan het werk te gaan. In de zomer van 

2005 kwamen dank zij “mond-op-

mond-reclame” twee dames de groep 

versterken, en die zorgden voor een ge-

weldige impuls. Op hun voorstel wordt 

er sindsdien (bijna) iedere woensdag 

in Anna’s Hoeve gewerkt. Alleen als het 

regent, of als bijna alle Bosploegleden 

verhinderd zijn, gaat het niet door.

Wisselend gezelschap
In de eerste jaren zorgde Jan Deijs 

voor het “materiaal”: zagen, bijlen, 

takkenscharen, werkhandschoenen 

enzovoorts. De meeste spullen die de 

Bosploeg nu gebruikt, hebben we in 

bruikleen van het Goois Natuurreser-

vaat. De samenstelling van de Bosploeg 

wisselt nogal. Op dit moment zijn er 

zes actieve leden, maar daarbuiten zijn 

er een paar die door omstandigheden 

een tijdje niet mee kunnen doen. Sinds 

1994 hebben minimaal 20 personen 

een tijdlang deel van de Bosploeg deel 

uitgemaakt. Er waren en zijn veel VUT-

ters en jonggepensioneerden bij, maar 

ook jongere mensen die op woensdag-

middag geen andere verplichtingen 

hebben. Zelden is iedereen aanwezig, 

want iedereen kan wel eens niet. Meestal 

werken we met z’n vieren of vijven.

Wat doet de Bosploeg zoal?
De meeste tijd gaat nog steeds zitten 

in de Amerikaanse vogelkers (Prunus 

serotina). Die laat zich moeilijk uit-

roeien. Met wortel en al uittrekken is het 

effectiefst, maar dat lukt alleen bij jonge 

zaailingen. Met handkracht uitgraven is 

géén doen. Blijft over: een aantal jaren 

achtereen alle jonge uitlopers afzagen, 

afslaan of wegknippen. (Sommigen 

prefereren zagen, anderen hakken, en 

weer anderen knippen.) Dan sterft 

de plant uiteindelijk af. Maar waar 

de oude prunus is verdwenen komen 

vaak weer jonge zaailingen op. Overal 

moet je dus terug blijven komen. 

Niettemin zijn er al veel plekken 

waar de vogelkers helemaal of bijna 

helemaal is verdwenen, zoals rondom 

de derde brug van Anna’s Hoeve.

Sinds 2005 werkt de Bosploeg ook in 

gebieden waar we daarvóór (bijna) 

nooit aan toe kwamen, namelijk de 

Berg van Anna’s Hoeve, het stuk An-

na’s Hoeve tussen de A27 en de Albert 

Schweitzerweg, en het bos achter het 

Laarder Wasmeer, ten noorden van 

de Weg over Anna’s Hoeve. Dat valt 

tegenwoordig administratief onder 

“begrazingsgebied Zuiderheide”, maar 

een groot deel van dit bos hoorde 

oorspronkelijk bij Anna’s Hoeve. Hier 

lopen koeien voor de begrazing, maar 

koeien vreten geen grote vogelkers-

bomen kaal! Er is nu in dit bos veel 

vogelkers weggehaald, en de koeien 

helpen nu met het “onderhoud”. 

In de rest van Anna’s Hoeve kunnen 

geen koeien worden ingezet omdat 

daar veel te veel wordt gewandeld.

Manusje -van-alles
Overal waar de Bosploeg aan het werk 

is, wordt meteen ook het zwerfvuil 

opgeruimd dat daar wordt aangetrof-

fen. Dat is echter bij lange na niet 

genoeg om heel Anna’s Hoeve schoon 

te houden. Het zou mooi zijn als er 

een apart vrijwilligersgroepje gevormd 

kon worden om in Anna’s Hoeve 

regelmatig zwerfvuil weg te halen. 

De Bosploeg kan en wil dat werk er 

niet bij hebben. Vele jaren lang is er 

in het voorjaar een schoonmaakactie 

gehouden met klassen van de Nassau-

school, maar daar is jammer genoeg 

de klad in gekomen. Eén actie per jaar 

is trouwens lang niet voldoende.

Ook het bomenzagen op het Heitje 

van Anna’s Hoeve, dat jarenlang door 

de Nassauschool in het najaar werd 

gedaan, gebeurt helaas niet meer. De 

Bosploeg heeft dit werk er nu bijge-

nomen. Op de hei wordt niet alleen 

vogelkers weggehaald, maar alle 

jonge boompjes en struikjes die er 

tussen de hei opschieten. Als dat niet 

gebeurt groeit de hei binnen en-

kele jaren dicht. Er zijn immers geen 

schapen meer, die vroeger al het jonge 

groen tussen de heide wegvraten!

Vooral in de eerste jaren heeft de 

Bosploeg ook heel wat groot drijfhout 

uit de vijvers gehaald, met name bij 

lage waterstand (waar we toen vaak 

last van hadden). Dat hout moesten 

we dan wel diep het bos in brengen, 

want anders smeet de lieve jeugd 

het direct opnieuw in de vijvers!

Na iedere flinke storm worden er wel 

enkele wandelpaden versperd door 

omgewaaide of afgebroken bomen. 

De Bosploeg helpt dan een handje 

om de paden weer begaanbaar te 

maken. We mogen echter (terecht) 

niet met motorzagen werken, dus voor 

het weghalen van erg dikke stammen 

moet toch het GNR in actie komen. 

Langs de Speelweidevijver staat een rij 

knotwilgen. Die moeten af en toe ge-

knot worden. Ook dat doet de Bosploeg.

Sinds de Speelweide van Anna’s Hoeve 

na sanering opnieuw is ingericht, 

hebben we er nog een klus bij: on-

kruid uittrekken uit de aanplant op de 

hellingen rondom de Speelweide. Dat 

is zwaar werk, en niet bij alle Bos-

ploegleden populair. Maar het GNR 

is wel erg blij met deze hulp, ook al 

groeit er meer onkruid dan wij kunnen 

weghalen. Over enkele jaren, wanneer 

de struikjes volwassen zijn geworden, 

hopen we van deze klus af te zijn.

Tenslotte verricht de Bosploeg in An-

na’s Hoeve wel eens kleine reparaties, 

bijvoorbeeld aan hekken en informatie-

palen. En we geven het aan GNR door 

als we iets ontdekken wat er gedaan 

moet worden wat de Bosploeg zelf 

niet aan kan. En bij de verspreiders 

van reclamedrukwerk trekken we aan 

de bel als er stapels onbezorgde fol-

ders in de natuur worden gevonden. 

Dat gebeurt helaas zeer regelmatig.

Waardering door GNR
De twee uur lekker bezig zijn in de na-

tuur vliegen altijd om. Vaak passeert de 

klok van half vier ongemerkt en gaan 

we nog wat langer door. De waardering 

van GNR voor het werk dat vrijwilli-

gers in hun terreinen doen blijkt uit het 

jaarlijkse feestje dat de vrijwilligers ieder 

jaar op een middag in december krijgen 

aangeboden. En in het jaarverslag van 

GNR over 2006 staat bij de beleids-

voornemens voor 2007 ook iets leuks:  

“De vrijwilligers krijgen een kleding-

pakket met logo voor herkenbaarheid 

en binding. Het gaat om werkkleding 

van polo tot jack en alle laagjes daartus-

sen die wat comfort kunnen brengen 

bij het werken in de natuur onder 

verschillende weersomstandigheden. 

Naar gelang de specifieke werkzaam-

heden krijgen vrijwilligers dat deel 

van de kledingset dat bij de uitvoering 

van hun taak past. Door middel van 

aanscherping van het vrijwilligersbeleid 

streeft de stichting naar een nog stevi-

ger binding en zo mogelijk naar een 

toename van het aantal vrijwilligers.” 

Over een poosje kunnen de vrijwilli-

gers in Anna’s Hoeve zich dus vertonen 

met een GNR-logo op hun tenue! 

Meedoen?
Wie eens een keer wil komen 

helpen, is van harte welkom. 

Het is beslist niet nodig om 

altijd of regelmatig mee te ko-

men doen. Alle beetjes helpen! 

Wat er gedaan moet worden, 

en hoe, dat wordt ter plekke 

uitgelegd en voorgedaan, het is 

niet moeilijk. Ons verzamelpunt 

is in de praktijk de garage 

waar ons materiaal wordt 

bewaard. Dat is op 70 meter 

van het vroegere verzamelpunt: 

de slagboom in de Liebergerweg 

(kruising Anthony Fokker-

weg) bij de ingang van Anna’s 

Hoeve. 

Voor meer informatie kunt 

u contact opnemen met 

Gerard Peet, 

telefoon 035-6215168
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Ingezonden brief van Freek Stegehuis

“Na de algemene ledenvergadering van 

de Vereniging tot Behoud van Anna’s 

Hoeve verzorgde de heer W. Donker 

van Waternet een lezing. Opzet van de 

lezing was te verklaren waarom het 

definitieve ontwerp van de RWZI niet 

doorgaat. De stichtingskosten lopen op 

naar het dubbele. Het gaat over kosten 

van 35 miljoen euro oplopend tot 75 

miljoen euro. Dat kan toch niet waar 

zijn? Zelfs groep 8 van het basison-

derwijs maakt betere berekeningen. 

Reden tot afwijzing van het definitieve 

ontwerp is de zware druk van de berg 

op het gebouw. Is een architectenbu-

reau niet in staat dit te voorzien en te 

berekenen? Dan is er een misrekening 

betreffende de werkruimte boven de 

zuiveringsinstallatie, de vluchtroute en 

de veiligheidsnorm. Deze zaken zijn 

wel degelijk naar voren gebracht in 

de eerste lezing, uitgebreid met een 

maquette, toen er nog geen schop de 

grond in was gegaan. Dus een onjuist-

heid om dit nu te stellen als bijkom-

stigheid. De brandweer kan wel wijzen 

op het veiligheidsaspect, maar dat 

rechtvaardigt niet verdubbeling van 

de kostenberaming. En nogmaals een 

vraag: weet een architectenbureau niet 

de wettelijke bepalingen en regel-

geving? Niet eens bij benadering?

Dan zien we langzaam maar zeker de 

vuilberg verrijzen. De planning was de 

zuiveringsruimte in de berg te plaatsen. 

Wil je de kosten opvoeren naar 105 

miljoen euro, dan bouw je eerst de 

berg om daarna de grond te verzet-

ten zodat het gebouw er opgetrok-

ken kan worden. Of heeft de architect 

weer een klein foutje gemaakt en 

vergeten het bestek zo te maken dat 

Een bij  voorbaat geplande mislukking

er eerst gebouwd moet worden om 

daarover het vuil te storten? Het gaat 

er op lijken dat het tweede ontwerp 

nooit een definitief plan is geweest, 

maar een zoethoudertje. Het voor-

malige plan naar het ontwerp van de 

Baarnse architect Ruyssenaars lag toch 

al gevoelig. Daarom werd in het tweede 

ontwerp het huidige voorstel bedacht 

om de gemoederen te bedaren en dan 

met een kostenverzwaring het defini-

tieve ontwerp in te trekken. Het was al 

bij voorbaat geen definitief ontwerp. 

Hoe houd je dan de gemoederen verder 

rustig? Je begint na een lange rusttijd 

met de kostenverzwaring en vervolgt 

daarna met een mooi verhaal van 

landschappelijke inpa ssing. Vervolgens 

twee schetsen van verstedelijking in 

het landschap en niet, zoals misleidend 

genoemd, de landschappelijke inpas-

sing. Deze aanpassingen voldoen niet 

door de kostbare grondkering. Ja, dat 

heb je als je eerst de berg opwerpt en 

daarna de installatie. Dan komt de aap 

uit de mouw; bouwen achter de berg in 

natuurgebied. Niet binnen, maar buiten 

het bestemmingsplan, want de berg zou 

een overgang naar het natuurgebied 

zijn. In een vijfde ontwerp wil men dan 

laten zien hoe mooi het wordt. Hoe dan 

ook, mooi of niet, er wordt wederom 

een grens overschreden en men wil dit 

goedpraten met een ruimtelijke land-

schappelijke inpassing. Dat is het niet, 

het is omgekeerd een agressieve stede-

lijke inpassing in het landschap. En dat 

landschap is beschermd natuurgebied.

Bekijken we de entree van de voetbal-

velden, bij de overgang naar de weg 

over Anna’s Hoeve, daar is ook al een 

afzichtelijk station van de Gasunie 

gebouwd, dat op de grens van het 

beschermde natuurgebied is geplaatst. 

Een provocatie? Want de lijn van dit 

afzichtelijk bouwsel naar de zuive-

ringsinstallatie zal dan ook wel de 

volgende stap zijn, want dan wordt 

alleen maar een rand bebouwd en 

die paar voetbalvelden daar zal ook 

wel een andere plaats voor gevon-

den worden, bijvoorbeeld in Nieuw 

Loosdrecht. Echter de rand verdwijnt 

daardoor niet, maar wordt ver-

plaatst dieper in het natuurgebied.

Het was een glad verhaal van het 

Waternet, maar zo glad dat ik erover 

ben uitgegleden. In de vergadering 

was dit onderwerp aan de orde en 

heb ik het woord bedrog laten vallen. 

Door het betoog van de heer Don-

ker is het tegenovergestelde effect 

bereikt van zijn opzet. De uitvoering 

van de werkzaamheden wijst op een 

bij voorbaat geplande mislukking. Ik 

vraag me af of een gemeentebestuur 

dat er zit door de gunst van zijn kie-

zers, wiens vertrouwen het gevraagd 

heeft, het recht heeft dit vertrouwen 

van zijn burgers zo te schaden.”

Naschrift redactie: ondanks herhaalde 
verzoeken hebben we van Waternet 
helaas geen reactie mogen ontvangen op 
deze brief. We hopen dat Waternet ons 
in de toekomst alsnog van gedetailleerde 
informatie over de nieuwe plannen wil 
voorzien.

Het is al een jaar geleden dat Ben Ham-
mer als wethouder verantwoordelijk werd 
voor Plan Anna’s Hoeve. Op 3 april heeft 
hij (een delegatie van) het bestuur van 
de Vereniging bijgepraat over de stand 
van zaken. 

Het betrof hier een kennismakingsge-

sprek dat al enkele keren was gepland 

maar nog nooit had kunnen plaats-

vinden. Ook de nieuwe gemeentelijke 

projectleider voor Plan Anna’s Hoeve, 

ir. Maud Naaijkens, woonde het ge-

sprek bij. Zij heeft vorig jaar deze taak 

overgenomen van Ben van der Waal. 

Afgelopen najaar werd bekend dat 

de door Waternet ontworpen nieuwe 

rioolwaterzuivering onbetaalbaar duur 

zou worden. Er moest een geheel 

nieuw ontwerp komen. Dat betekende 

een onwelkome vertraging van mini-

maal anderhalf jaar voor de bouw van 

de nieuwe woonwijk. B&W hopen ech-

ter komende zomer een nieuwe proces-

planning aan de gemeenteraad te kun-

nen voorleggen. Want er zit vordering 

in het nieuwe ontwerp voor de zuive-

ring. Het is nu de bedoeling deze achter 

het gronddepot te bouwen, evenwijdig 

aan de gemeentegrens die langs het 

Laarder Wasmeer loopt. Er wordt ge-

probeerd om ruimte te winnen door de 

zuivering over het eerste bergingsbas-

sin heen te bouwen. Het gronddepot 

kan dan zelfs nog wat beter worden 

ingericht voor recreatief gebruik. 

Helaas moet de bestemmingsplanpro-

cedure opnieuw. Want de nieuwe opzet 

wijkt toch wel zoveel af van het reeds 

goedgekeurde bestemmingsplan dat 

een artikel-19-procedure (om van het 

bestemmingsplan te kunnen afwijken) 

niet mogelijk is. Het zuiveringsconcept 

(MBR-technologie, die zeer schoon 

effluentwater oplevert) staat nog steeds 

overeind. De nieuwe RWZI zal niet ho-

ger worden dan 20 meter, maar welke 

oplossing er komt voor de noodzake-

lijke luchtafvoer is nog niet bekend. 

De wethouder beklemtoont dat de hele 

gang van zaken geen afbreuk mag doen 

aan de beoogde kwaliteit van de nog 

te ontwerpen nieuwbouwwijk. Ook 

de voorgenomen goede aansluiting 

bij natuurgebied Anna’s Hoeve en de 

realisering van toegezegde natuurcom-

penserende maatregelen lopen geen 

gevaar. Er vindt overleg plaats met GNR 

over de nieuwe inrichting van het 

gebied, inclusief het terrein van het 

afgebrande paviljoen. Het is inder-

Wethouder: 
vertraging,  maar voortgang!
Door Gerard Peet

daad de bedoeling om de eigenaar 

aan te schrijven om de ruïne van het 

paviljoen te slopen. De Welstandscom-

missie had hiertoe geadviseerd. Over 

eventuele nieuwbouw op de plek 

van het Paviljoen is er geen nieuws. 

Desgevraagd zei de wethouder er 

van uit te gaan dat de eveneens sterk 

vertraagde waterbodemsaneringen 

(stadvijvers, achterste vijvers van 

Anna’s Hoeve, en de Laarder Wasme-

ren) binnenkort toch eindelijk van 

start kunnen gaan. Het door Wa-

ternet te ontwerpen nieuwe water-

systeem is echter nog niet rond.

Over een nieuw traject voor de 

snelbuslijn beklemtoonde de wet-

houder dat B&W alléén akkoord 

zijn gegaan met een studie naar de 

voor- en nadelen van diverse varian-

ten. Het staat beslist nog niet vast dat 

de variant door Anna’s Hoeve (langs 

de spoorbaan) voor de gemeente 

uiteindelijk acceptabel zal zijn.

Op voorstel van wethouder Ham-

mer zal er vanaf nu enkele malen 

per jaar bijpraat-overleg met het 

verenigingsbestuur plaatsvinden.
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Hoewel er in natuurgebied Anna’s 

Hoeve al geruime tijd nauwelijks of 

geen voortgang van Plan Anna’s Hoeve 

valt te bespeuren, vindt er wel de no-

dige communicatie plaats. In decem-

ber 2006 en in april 2007 gaven de 

projectpartners weer een Nieuwsbrief 

Anna uit. In beide afleveringen was er 

veel aandacht voor de problemen met 

de bouw van een nieuwe rioolwater-

zuivering, en voor het (niet) zwem-

men in de vijvers van Anna’s Hoeve. 

Hoewel het met Plan Anna’s Hoeve 

niets te maken heeft, is in de nieuws-

brief van juni meegedeeld dat de 

gemeente aan de eigenaar van het 

afgebrande paviljoen Anna’s Hoeve 

heeft gevraagd de resten van de brand 

op te ruimen. Dat zal tijd worden: de 

brand was op 15 augustus 2005 !

In de nieuwsbrief van juni werd ook 

aangekondigd dat wethouder Hammer 

en leden van de gemeenteraad op 19 

juni in Anna’s Hoeve zouden komen 

rondwandelen “met een broodje in 

de hand”. Of alle omwonenden van 

Anna’s Hoeve de nieuwsbrief al op 19 

juni in huis hadden is de vraag, want 

hij is nogal laat rondgestuurd. En de 

leden van onze vereniging die buiten 

het gebied wonen waar de nieuws-

brief huis-aan-huis wordt verspreid, 

hebben hem pas een maand later 

ontvangen. Het opplakken van adre-

slabels van onze leden kon als gevolg 

van vakantie namelijk pas op 17 juli 

plaatsvinden. Onze vereniging was niet 

van tevoren ingeseind over de ver-

schijningsdatum van de nieuwsbrief! 

In april is er ook een bijgewerkte 

(3e) druk verschenen van de alge-

mene informatiefolder over Plan Anna’s 

Hoeve, die wordt verspreid via enkele 

folderbakjes, bevestigd aan palen in 

het vijvergebied. De eerste druk van de 

folder kwam uit in juli 2005, en in au-

gustus 2006 raakte de 2e druk op. De 

folderbakjes zijn toen weggehaald. De 

informatiepanelen aan de palen wer-

den vervangen door aankondigings-

borden voor het zwemverbod in de 

vijvers. In de winter verdwenen eerst 

die borden en later ook de palen. Toen 

er dit voorjaar nieuwe folders kwamen, 

zijn er weer vier palen met folderbak-

jes (maar ditmaal zonder informatie-

panelen) in het vijvergebied neergezet. 

Helaas zijn de folderbakjes menigmaal 

het mikpunt van vandalisme. Twee van 

de vier folderbakjes waren daardoor 

in juli alweer verdwenen. Het bijvul-

len van de folderbakjes gebeurt door 

vrijwilligers van onze vereniging.
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Puzzel  Door Gerry Kluvers-Kessler 

Ook als het straks herfstweer is, hoeft u zich niet te vervelen. Deze puzzel is een uitdaging voor de echte natuurkenner. Veel 

succes! En misschien doet u hierdoor wel weer nieuwe interesses op in de natuur?

1.  Welke teen hebben wij niet die een 

uil wel heeft?

2.  Het is een kerstboom, maar geen 

dennenboom.

3.  Wat eet een das vooral in de winter?

4.  Het is een libelachtige insect dat 

bekent staat om zijn vangtrechtertje 

(in het zand).

5.  Het is geen onweer, maar een bij-

naam van een vogel.

6.  Noem één hoofdgroep van de orde 

van de libellen.

7.  Bij welke gal ruik je dat hij te veel 

gedronken heeft?

8.  Het anti-vries middel bij insecten.

9.  Het zijn intriges gemaakt door een 

insect.

10.  Benoem het onomkeerbare proces 

van de citroenvlinder om in winter-

slaap te geraken.

11.  Welk standje van de libellen beeldt 

de ware liefde uit?

12. Hoe slapen vleermuizen?

13. Bent u warm- of koudbloedig?

14.  Hoe heet het verzamelen van na-

tuurgegevens door inventarisaties 

en tellingen in het veld?

15.  Het is een vrucht uit de tropen en 

een ingewikkelde relatie tussen 

plant en organisme.

16.  Hiermee wordt aan de hand van 

de gevonden prooidieren, eventu-

ele veranderingen in een biotoop 

ontdekt.

17. Welk dier schiet met een lief-

despijl?

18.  Wie wordt bedoeld met ‘gewone 

schaduwstaart’?

19.  Hij is zo groot als een kat, maar kan 

zijn nagels niet intrekken en wordt 

ernstig bedreigd.

20.  Deze plant dankt haar naam aan 

een gekerstend gebruik?

21. Een ander woord voor mycena?

22.  Dit schelpje dankt haar naam aan 

de getande schelpranden?

Nieuwsbrief Anna 
laat verzonden

Overzicht boswerk

Opgave vrijwilligersuren terreinwerk 2007

a. Eigen vrijwilligersgroep (Bos-

ploeg Anna’s Hoeve)

Datum Aantal  Uren  Totaal uren

3-1-07 6 2,0 12,0 

10-1-07  afgelast (regen en storm)

17-1-07 7  1,0    7,0)1 

24-1-07 8   2,0    16,0

31-1-07 7   2,14   15,0 

7-2-07    7   2,0    14,0

14-2-07   afgelast (regen)

21-2-07    5   2,0    10,0

28-2-07    5   2,0    10,0

7-3-07    4   2,0    8,0

14-3-07    6   2,17   13,0

cumulatief t/m 15-3  105,0 (2006: 99,0)

21-3-07    3   2    6,0

28-3-07    4   2    8,0

4-4-07    4   2    8,0

11-4-07    5   2    10,0

18-4-07    3   2    6,0

25-4-07    4   2    8,0

2-5-07    4   2    8,0

9-5-07 4 2 8,0)2

16-5-07 4 2,25 9,0)3 

cumulatief t/m 17-5  176,0 (2006: 209,5) 

23-5-07 4 2,25  9,0)4

30-5-07    3   2,33    7,0)5

6-6-07    5   2,2    11,0)6

13-6-07    4   2,5    10,0)7

cumulatief t/m 14-6  213,0 (2006: 244,0)

)1 gestopt wegens regen

)2 met Anne-Mieke

)3 idem. Onkruidwieden Speelweide

)4 vogelkers Molshoop

)5 Onkruidwieden Speelweide

)6 vogelkers Molshoop

)7 Onkruidwieden Speelweide



Oplettende bezoekers van het oostelijke deel van Anna’s Hoeve 
zullen ze al hebben opgemerkt: de geelblauwe  schildjes waarmee 
enkele maanden geleden een nieuwe wandelroute is bewegwijzerd. 

En, wat minder opvallend, blauwwitte stickers van een 
lange-afstandsfietstocht, de Van Goghroute.

Om met de fietsroute te beginnen: 

deze in een boekje beschreven route 

bestaat al twee jaar, maar is nu in onze 

omgeving dus ook bewegwijzerd. De 

route is ongeveer 900 km lang, en gaat 

van Eindhoven naar Parijs, via Otterlo 

(museum Kröller Müller), Amster-

dam, Den Haag, Antwerpen, Brussel en 

Auvers-sur-Oise. Meer informatie op de 

site van de initiatiefnemers, verenigd 

in de Fietskaart Informatie Stichting, 

http://www.fietskaartinformatiestich-

ting.nl

Willibrordus
In een vorig bericht somden we al 

6 bewegwijzerde fietsroutes op, die 

geheel of gedeeltelijk gebruik maken 

van het traject Albert Schweitzerweg, 

Weg over Anna’s Hoeve en de asfaltweg 

naar de Heideheuvelvilla en ‘t Laer. 

Die asfaltweg heeft in Google Earth de 

naam “Wagenpad” gekregen. De Van 

Goghroute is dus fietsroute nummer 

7 in deze rij. De wandelroute, uitgezet 

door de Nederlandse Wandelsport-

bond, heet het Willibrorduswandelpad. 

Deze 12e wandelroute van de N.W.B., 

feestelijk geopend op zaterdag 2 juni in 

Heiloo, loopt over 225 km van Utrecht 

naar Alkmaar en omgekeerd; de route 

is in beide richtingen bewegwijzerd. 

Heiloo is een dorp onder Alkmaar met 

een historische Willibrordusput. En 

wat Utrecht betreft: Willibrord was 

de eerste bisschop van Utrecht. Het 

initiatief voor deze route is een jaar 

geleden genomen door twee bestuurs-

leden van de NWB, woonachtig in 

Heiloo en Bilthoven. Aangezien zij 

de namen Bos en Bosch dragen, was 

de eerste werktitel voor de route (die 

ook hun beider woonplaatsen met 

elkaar verbindt) “het Bossenpad”!

Anna’s Hoeve  
bedekt met routes
Het stuk Willibrorduswandelpad ten 

oosten van Hilversum gaat van Baarn 

naar ‘t Bluk (v.v.). Vanuit Baarn gaat 

de route via het tunneltje onder de 

Amsterdamsestraatweg door. De route 

zigzagt dan door de bossen van de 

Hoge Vuursche, kruist de spoorbaan 

bij de overweg, en volgt de Albert 

Schweitzerweg tot aan de oprijlaan 

van Drakenburg. Daar duikt de route 

linksaf Anna’s Hoeve in (net als het 

Voetstappenpad), volgt een stukje 

de Weg over Anna’s Hoeve (onder 

A27-viaduct Zandheuvel), en gaat dan 

rechtsaf over het z.g. Wagenpad. Bij 

de Heideheuvelvilla neemt de route 

de Oude Postweg, en komt dan via 

zandpaden over de hei bij ‘t Bluk.

Noemden we boven al 7 bewegwij-

zerde fietsroutes, er zijn hier nu ook 

al 3 bewegwijzerde wandelroutes: 

-Het Voetstappenpad, van GNR en IVN.

-Lange Afstandswandeltocht 2, 

het Trekvogelpad, van de Stich-

ting Wandelplatform NAW.

 Deze tocht van ca. 380 km loopt 

van Bergen aan Zee naar En-

schede, en is in twee richtingen 

 bewegwijzerd met wit-

rode markeringen.

-NS wandeltocht Landgoed Groe-

neveld (van station Baarn naar 

station Hilversum Noord).

-En dan nu het Willibrorduswandelpad, 

geel-blauw gemarkeerd, zie boven.

Al deze routes volgen globaal de 

voor dieren en planten belang-

rijke ecologische verbinding tussen 

de Gooise natuurgebieden en het 

Utrechtse deel van de Heuvelrug! 

Nieuwe fiets -  en wandelroute 
door oostelijk Anna’s Hoeve

Door Gerard Peet

Opgave lidmaatschap Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
Stuur dit  formulier ingevuld op naar het secretariaat:
F. Carrière, Rozenstraat 30, 1214 BT HILVERSUM

Ondergetekende,

Naam:  M/V

Adres: 

Postcode : Woonplaats :

Handtekening :  

geeft zich op voor het lidmaatschap van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.  

De contributie bedraagt minimaal € 1,83 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart

#

De waterstandsgrafiek was in de vorige Koerier helaas 

afgedrukt met een verkeerde datumbalk eronder. Alle 

datums moesten 4 maanden later zijn dan wat er stond, 

dus van 1 maart 2006 tot 1 maart 2007, en bovendien 

stonden de datums niet allemaal precies op de goede plek. 

De datumbalk in deze Koerier moet lopen van 1 aug. 2006 

tot 1 aug. 2007, en iedere maand is precies 5 hokjes breed.

De grafiek toont dat er verrassend veel water in de vijvers 

staat. In mei en vooral eind juni en begin juli is er veel 

regen gevallen, maar van eind maart tot begin mei was het 

juist erg droog en warm. In die periode daalde het peil in 

de vijvers echter nauwelijks. Dat kwam doordat er toen toch 

enige watertoevoer naar de vijvers was. Waarschijnlijk was er 

ergens in Hilversum Zuidoost een bouwput of zoiets, waaruit 

regelmatig water werd weggepompt via het regenwaterriool.

Verder helpt het natuurlijk dat de gesaneerde Speel-

weidevijver nog steeds is afgekoppeld, omdat de an-

dere vijvers altijd nog niet gesaneerd zijn. Vroeger 

werd het regenwater uit het riool verspreid over een 

ongeveer tweemaal zo groot wateroppervlak!

�� AnnA’s Hoeve Koerier 
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Lid worden?
Lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die 

de doelstelling van de vereniging ondersteunt. De contributie 

bedraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Neem voor meer infor-

matie of aanmelding voor het lidmaatschap contact op met de 

secretaris of vul het opgaveformulier elders in dit blad in.

Uw gegevens wijzigen?
Neemt u voor wijziging van uw gegevens, bijvoorbeeld als u 

verhuist, contact op met de secretaris.

 

Het bestuur
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve 

e.o. bestaat uit de volgende personen:

F. Carrière (secretaris)  

Rozenstraat 30, 1214 BT Hilversum, 035-6241817

J.J.M. de Ridder (penningmeester) 

Kam. Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum, 035-6835031

W.H. Fontaine 

Anth. Fokkerweg 62, 1223 NG Hilversum, 035-6424710

S. Koopman (waarnemend voorzitter)

Oude Amersfoortseweg 140 1212 AJ HILVERSUM, 

035-7723267

C.A.N. van Vliet 

Minckelersstraat 171, 1223 LE Hilversum, 035-6833007

Overige handige informatie
Algemeen beheer:  Poul Hulzink, 

 hoofd terreinbeheer

Dagelijks beheer: Gerrit Kremer, 

 regiobeheerder Zuid

Contactgegevens GNR: 6214598

 internet: www.gnr.nl

GAD Toezicht en handhaving: 6991888

Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734

E-mailadres van onze webmaster: annas-hoeve@planet.nl

 Colofon
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De Anna’s Hoeve Koerier
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingen-

blad van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. Het blad 

verschijnt drie keer per jaar. Overname van artikelen is toege-

staan met bronvermelding. Kopij is welkom, aanlevering bij 

voorkeur in elektronische vorm bij één van de redactieleden: 

teksten in .DOC-formaat en afbeeldingen in .JPG-formaat. Als 

elektronische aanlevering voor u een probleem is, neemt u dan 

contact op met de redactie.

Druk:   Drukkerij Brügemann, Hilversum

Opmaak:  www.ontwerpfabriek.com, Hilversum

Oplage:  1000 exemplaren

Op Internet: www.annas-hoeve.tk

De redactie
De redactie van de Anna’s Hoeve Koerier bestaat uit de  

volgende personen:

S. Koopman (eindredactie)

Oude Amersfoortseweg 140, 1212 AJ HILVERSUM

e-mail op aanvraag  035-7723267

A. Rebel (redactieadres)

Willem Barentzweg 104, 1212 BN HILVERSUM

annemieke.rebel@tiscali.nl  035-6245284

M.L. Ruitenberg    

Lijsterweg 70, 1221 JM HILVERSUM

mlruitenberg@zonnet.nl 035-6832762

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

in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten Hilversum en 

Laren gelegen gebied Anna’s Hoeve in stand te houden als  

natuurgebied met rustige recreatie. De vereniging onderneemt 

hiertoe diverse activiteiten, zoals overleg met gemeenten,  

terreinbeheerders en de waterbeheerders, het geven van rond-

leidingen en het uitvoeren van beheerwerk.
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Van de redactie
Door Sander Koopman

Natuur is overal, hoor je wel eens zeggen. Het voorblad van deze Koerier 

toont hoe de leuningen van de bruggetjes in Anna’s Hoeve de afgelopen 

tientallen jaren rijk begroeid zijn geraakt met verschillende soorten korst-

mossen. Als het goed is, zijn de bruggen op het moment van verschijnen 

van dit blad eindelijk vervangen. Broodnodig, want de afgelopen jaren zijn 

er al herhaaldelijk noodherstellingen uitgevoerd aan de brugdekken, om 

ongelukken te voorkomen.

Het natuurbeheer in Anna’s Hoeve is grotendeels gebaseerd op ‘niets doen’. 

Dat leidt tot, in de ogen van sommige mensen, rommelige taferelen. Het 

rommelige bos biedt echter ook tal van interessante verschijnselen en laat 

ons getuige zijn van de eeuwige kringloop van het leven. Hierover kunt u 

lezen in het artikel van Freek Stegehuis, ‘Stormen’. Graag ook uw aandacht 

voor de speciale ledenexcursie over natuurlijk bosbeheer, op zondag 13 

januari.

Een natuurlijk bos schept een habitat voor een grote variatie aan organis-

men, waaronder ook minder bekende. Vandaar dat u een oproep aantreft 

om mee te doen aan onderzoek naar waterspitsmuizen. Van harte aanbevo-

len! 

Gerry Kluvers brengt ons wederom op de hoogte van de resultaten van 

haar amfibieënmonitoring, en tevens treft u van haar hand aan ‘Spotje op 

safari’, een figuurtje voor de jeugdige lezers. Uiteraard ook aandacht voor 

de ruimtelijke ontwikkelingen rondom Anna’s Hoeve, en tot slot stelt An-

nemieke Rebel zichzelf voor in dit nummer, als nieuw lid van de redac-

tie. Helaas moeten wij ook vermelden dat redactielid Hetty Jouvenaar de 

redactie gaat verlaten, na vele jaren trouwe dienst: Hetty, bedankt daarvoor! 

Aanvulling van de redactie is dus welkom, zie ook de oproep elders in dit 

blad. In ieder geval wenst de redactie u prettige feestdagen en een gezond 

2008!
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De werkelijkheid blijkt vele malen 

weerbarstiger. De afgelopen maanden is 

gebleken dat de oorspronkelijke plan-

nen voor een RWZI onder de grond-

berg niet haalbaar zijn. Dit heeft geleid 

tot gewijzigde plannen, waarbij er geen 

grondberg meer ligt tussen de RWZI en 

het natuurgebied. Dit heeft tot de no-

dige discussie tussen participanten ge-

leid. Vlak voor de kopijsluiting van deze 

Koerier bleek, dat er inmiddels wel een 

voor alle partijen aanvaardbaar ontwerp 

is gemaakt. Daarover leest u elders in 

dit blad meer. Desalniettemin moeten 

de provincie, gemeente en Waternet/

AGV nog een aantal harde noten kraken 

met elkaar waardoor het zeker tot rond 

2013 zal duren voordat de nieuwe in-

stallatie er staat. In de tussentijd zal het 

bestuur het planvormings- en realisa-

tieproces op de voet volgen en hierin 

de belangen van natuur en recreatie zo 

goed mogelijk behartigen.

Helaas moeten we hierbij opmerken dat 

de vereniging nog steeds zonder voor-

zitter functioneert, ondanks aandacht 

hiervoor in de Gooi- en Eembode, het 

blad van de Gooise Atletiek Club, een 

vacature bij de Vrijwilligerscentrale, 

een oproep in de HOOH-Koerier en 

diverse informele verzoeken. We heb-

ben bijna 1000 leden, daar moet toch 

een geschikte kandidaat tussen zitten! 

En als u misschien iemand in uw om-

geving kent met belangstelling, laat het 

ons dan ook weten. Onlangs heeft ook 

bestuurslid Wouter Fontaine formeel 

opgezegd vanwege drukke andere 

werkzaamheden, waarmee er een extra 

vacature voor een gewoon bestuurslid is 

ontstaan. Ook hiervoor zoeken we een 

geschikte kandidaat. 

Een stap terug in de tijd

Er was eens … een plan voor een nieuwe zuiveringsinstallatie bij Anna’s Hoeve.
Volgens originele plannen van eind jaren ’90 had er nu al enkele jaren een splinter-
nieuwe RWZI met membraantechnologie moeten staan bij Anna’s Hoeve. 

Het bestuur

Even voorstellen: 
Annemieke Rebel

Ik ben Annemieke Rebel, 42 jaar en 

woonachtig in Hilversum. Ik ben toe-

getreden tot de redactie van de Koerier. 

Niet omdat mijn kennis van Anna’s 

Hoeve groot is, maar juist 

omdat ik er heel erg weinig van weet. Ik 

ben opgegroeid in Huizen zoals mijn 

achternaam al doet vermoeden, en ben 

na enige omzwervingen enkele jaren 

geleden weer in het Gooi beland. Een 

van de redenen om me in Hilversum 

te vestigen is de mooie omgeving en ik 

ben inmiddels vertrouwd met Span-

derswoud, met Corversbos en met de 

Zuider-enWesterheide. Maar Anna’s 

Hoeve ken ik alleen van de buitenkant. 

Ik ben er een paar keer doorheen ge-

fietst, op weg naar Nijhof bijvoorbeeld, 

maar daar is het bij gebleven. Nadat ik 

een paar maanden geleden de opleiding 

tot IVN-natuurgids had afgerond, werd 

ik door docent Sander gebeld. Of ik zin 

had om iets voor de Koerier te doen. 

Behalve een nieuwe voorzitter was er 

ook behoefte aan een redactionele 

medewerker. En omdat ik van huis uit 

redacteur ben, kwam hij bij mij uit. En 

ik heb ja gezegd, omdat Anna’s Hoeve 

me fascineert. Alleen de naam al. Dit is 

voor mij dus het begin van een ont-

dekkingstocht door een klein maar 

bewogen stukje natuur in Nederland. 

Ik ben heel benieuwd naar wat ik ga 

tegenkomen.

Oproep: redactieleden gezocht
In verband met het vertrek van Hetty Jouvenaar hebben wij opnieuw plaats voor 

één tot twee mensen die het leuk vinden om mee te werken aan de totstandko-

ming van dit blad. De werkzaamheden van een redactielid bestaan onder meer 

uit: het werven van auteurs, beoordelen, schrijven en redigeren van artikelen, 

foto’s maken, meedenken over de toekomst van het blad. Ervaring met de PC is 

een vereiste. De redactie vergadert drie keer per jaar ’s avonds; naast de verga-

deringen vraagt het werk een tijdsbeslag van zo’n 1 tot 2 uur per week, geheel 

naar eigen wens in te delen. Geïnteresserden kunnen contact opnemen met één 

van de redactieleden, zie het colofon voor hun contactgegevens.

Door Freek Stegehuis

In januari 2007 hebben twee stormen 
danig huisgehouden in Anna’s Hoeve. 
Freek Stegehuis nam zijn buurtgenoten 
mee om te kijken wat er toen allemaal 
gebeurd is in de natuur.

Na een gure en regenachtige lenteweek 

brak op zondag het zonnetje volop 

door. Toch bleef de kilte nog lang in het 

bos hangen, maar kwamen we tijdens 

de wandeling op een open plek, dan 

was de zon behaaglijk voelbaar. Het 

thema van de excursie was: “De storm 

en wat die veroorzaakt”. De stormen 

op de donderdagen van de tweede en 

derde week van januari 2007 bereikten 

bij 10 Bft windsnelheden tot 130 km/

u, en duurden enkele dagen voort. 

De bedoeling was niet alleen de ver-

richtingen van de wind te bekijken, 

maar ook na te gaan of er nog meer 

oorzaken zijn dan deze winden. Vanaf 

de parkeerplaats liepen we het belen-

dende douglasperceel in. Nu, na twee 

maanden nat en koud weer waren de 

afgewaaide takken even vers als aan de 

boom zelf. We verbaasden ons over de 

grote hoeveelheid twijgen, maar ook 

fikse zijtakken, die afgewaaid zijn. In 

het algemeen zaten er geen kegels aan 

de takken Er lagen veel omgewaaide 

stammen en in hun val hebben zij ook 

de nodige hoeveelheid takken afgerukt.

meldraden of de zwamvlokken. Slakken 

eten ook graag zwamvlokken. Mooi 

was in het beginstadium te zien hoe bij 

sommige bomen dat proces in werking 

treedt. Eerst wordt de schors aangetast. 

Daarachter zitten de pissebedden, die 

zich tegoed doen aan het cambium en 

daarna aan de laatste groeiring. Dit is 

goed te zien aan hun vraatsporen. Aan 

de andere kant was het opvallend dat er 

nog afgestorven bomen recht overeind 

staan. Deels omdat het rottingsproces 

nog niet zo ver gevorderd is en deels 

omdat zij schuin tegen hun buurman 

Verzwakt door schimmels
Waarom zulke dikke bomen om kun-

nen waaien, was niet moeilijk waar 

te nemen. Vele waren van onderen 

doorgerot. Rotten -wat vooral bij spar-

ren optreedt- wil zeggen dat de bomen 

door schimmels worden aangetast, 

vooral door bruinrot. Bij vorige wan-

delingen hadden we al vastgesteld, dat 

ook houtkevers de stammen ondermij-

nen. Zij maken gebruik van deze rot-

ting. Zo zijn er kevers die gebruik ma-

ken van witrot of bruinrot, en er zijn er 

zelfs die gebruik maken van de schim-

Wat strom vermag

Door storm omgewaaide en getordeerde sitkaspar. Het hout van deze soort is taai en elastisch en daardoor buigt vooral 

het spinthout mee als de boom omvalt
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aanleunen en zoveel 

weerstand bieden, dat 

zelfs een storm hun 

ontgaat. We bleven 

ons verbazen over de 

hoeveelheid takken 

en twijgen die op de 

grond lagen en dat er 

op een enkele na geen 

sparrenkegels aan de 

takken zaten, zelfs 

geen jonge kegels.

 

Afbrekende 
takken
Ik nam een twijg op 

en we gingen het 

perceel uit. Langs de 

derde vijver stonden 

eiken en beuken. 

Onder deze bomen 

lag veel uitgewaaid 

dood hout en slechts 

een enkele levendexq 

tak. Hoe kan dat 

nou? Bas, één der 

jeugdige deelnemers, 

keek even peinzend 

en zei dat een gelijke 

dikke tak verschilde, omdat de beuk 

geen blaadjes heeft en de door mij 

meegebrachte tak vol zat met naalden. 

Dat was goed opgemerkt, want een 

even dikke tak wordt door de naalden 

acht tot tien maal zo dik en vangt dus 

veel meer wind, waardoor hij verder 

doorzwiept en breekt. Bij het breken 

van een dode tak vroeg ik, waarom een 

levende tak doorbuigt en een dode tak 

breekt. Omdat hij dood is? Daar moet 

toch een reden voor zijn? We kwamen 

bij een spar waar de hars langs de stam 

droop. Sommige druipstrengen waren 

hard en sommige kleverig. Ik wees er 

op dat daar waar het al lang zit het 

uitgedroogd is en hard wordt. Als het 

vers is, is het kleverig en buigzaam 

en geurt het lekker. Zo is het ook met 

dood hout. Is het lang dood dan zijn 

de sappen uitgedroogd en breken zij. Al 

naar gelang het pas dood is of al lang, 

bestaat er een zekere buigzaamheid, die 

met de duur afneemt.

Verschillen tussen sparren
We kwamen bij de brug aan de kant 

van de parkeerplaatsen en daar was een 

perceel met fijnsparren. Aan het pad 

stonden nog enkele douglassparren. 

Bij de douglassparren vonden we zoals 

in het vorige perceel veel afgewaaide 

takken en bij de fijnsparren nauwe-

lijks. Dat is verwonderlijk, want de 

groeiwijze van beide sparren is vrijwel 

identiek. De enige conclusie die hieruit 

te trekken is, is dat 

de fijnspar soepeler 

is dan de douglas. 

Bij de douglasspar-

ren viel de grote 

hoeveelheid uitge-

waaide kegels op die 

er lag. Zodoende zijn 

er maar spaarzaam 

takken met kegels. 

We gingen de brug 

over en kwamen 

in een perceel 

met lariksen. Deze 

bomen verliezen 

in de winter hun 

naalden, waardoor 

zij veel minder wind 

vangen. Toch lag ook 

hier levend hout, 

zeer bescheiden en 

kregen we de indruk 

dat het meeste niet 

is afgewaaid, maar 

afgerukt door val-

lend dood hout. 

Opmerkelijk was dat 

de takken zoveel sap 

bevatten dat ze na 

twee maanden uitlopen en zelfs vrucht 

zetten. Larikskegels zijn overvloedig op 

de takken aanwezig. Zij zijn in tegen-

stelling tot ander naaldhout, dat meer-

derjarig is, éénjarig. De onbevruchte 

voorjaarkegels zijn prachtig rose tot 

paars gekleurd. Ook hier omgewaaide 

bomen waarvan aan de wortelkluiten 

te zien was dat de bomen niet alleen 

bovengronds, maar ook ondergronds 

aangetast waren. Aan de wortelkluiten 

was te zien dat de fijne wortels mini-

maal aanwezig zijn en de hoofdwortels 

ernstig aangedaan zijn. Sommige waren 

met de hand te verpulveren. De opwer-

ping van de aarde is daardoor gering. 

Vandaar de vele schilfers van afgekloven 

larikskegels in een muizenhol onder 

deze kluit. Tijdens 

de storm was het 

arme beest dakloos 

geworden en kregen 

we een kijkje in zijn 

levenswijze.

Hout voor ko-
lenmijnen
We liepen door 

naar het volgende 

perceel, dat ook uit 

lariksen bestond. 

Anna’s Hoeve is op-

gezet als productie-

bos. Vooral in de ja-

ren vijftig en zestig 

werd er veel hout 

aangeplant, van-

wege de vraag naar 

stuthout voor de 

kolenmijnen. Echter, 

de lariks werd 

door de mijnbond 

afgewezen, want bij 

breuk kraakt het niet 

en dat kraken was 

voor de mijnwerkers 

een waarschuwing. 

De storm heeft zich wederom genade-

loos gedragen. Bomen waren geknakt 

als luciferhoutjes, één ervan was over 

het wandelpad gevallen. Het geknakte 

deel liet duidelijk zien dat verrotting 

de oorzaak is geweest. Schimmeldra-

den zaten rondom de jaarringen. Om 

het pad vrij te maken heeft het GNR 

de stam doorgezaagd, waardoor de 

jaarringen goed zichtbaar werden en 

we de kinderen konden vragen ringen 

te tellen om vast te stellen hoe oud 

de boom geworden is. Ze telden 46 

ringen. Eén stam liet zien hoe hij om 

de strijd naar het licht zijn diktegroei 

verwaarloosde. Voor de storm kon hij 

leunen op zijn dode buurbomen en 

ijl omhoog groeien. Helaas werd de 

storm hem fataal, de storm velde de 

belendende dode bomen en zonder 

hun steun ging hij als het ware door 

zijn rug. Struikelend baanden we onze 

weg door afgewaaide takken vol met 

larikskegels. Eén twijg toonde vol trots 

hoe mooi de larikstoefjes wel zijn.

De storm nagebootst
In het kader van natuurlijk bosbeheer 

zijn in het volgende perceel veel bo-

men omgetrokken om een open plek te 

creëren. Wat dan opvalt is dat zij schots 

en scheef op de bodem liggen. Bij 

storm vallen zij met de windrichting, 

dat is ZW–NO. Ik vroeg de kinderen 

welke vroeger waren omgewaaid en 

welke onlangs. Zij wezen op de toppen 

met naalden, maar wat 

vroeger was omge-

waaid was moeilijker. 

Ik wees op de stambe-

groeiing door mos-

sen. Maar vooral de 

kluiten waren geheel 

begroeid. Het werd 

tijd de jeugd los te 

laten en ze kregen de 

gelegenheid zo’n dikke 

honderd meter langs 

de spoorlijn te rennen. 

Dana bleef op een 

gegeven moment op 

een vast punt staan. Ik 

wist waarom, want zij 

had mij aangesproken 

over vleermuiskastjes 

en inderdaad, er hing 

er één. Ik vroeg haar 

of ze kon zien of het 

kastje bewoond is of 

niet. Ze bevestigde dit 

door op de poep te 

wijzen.

Op dezelfde plek lag 

een gevelde sitkaspar. 

De veroorzaker, de 

dennevoetzwam, lag er tussenin en 

rondom de boomvoet. De voet was zo 

ver doorgerot dat ik aan kon tonen hoe 

bij witrot het hout vezelig wordt en bij 

bruinrot het te verpulveren is tot poe-

der. Er lagen geen levende twijgen. Hier 

en daar slechts een topje van ± 10 cm, 

maar wel veel uitgewaaide kegels. De 

schors van de sitkaspar is nogal afwij-

kend van de douglasspar en de fijnspar, 

en te herkennen aan de afschilferende 

schubben. 

We wandelden verder langs de spoor-

lijn en sloegen linksaf richting het 

Heitje. Daar zagen we een berk, die op 

één meter hoogte afgeknapt was. Op 

het gebroken gedeelte waren duidelijk 

de schimmelsporen te onderscheiden 

Door stormschade ontstane open plek. Door mensenhanden ontstane open plek. Het GNR heeft hier getracht de werking van storm na te bootsen
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en dat het hout vezelig 

is door de schimmel-

draden. De boosdoe-

ner, de tonderzwam, 

zat onder het afge-

knapte gedeelte, alsof 

hij trots wilde laten 

zien , dat het zijn 

werk is geweest.

De pekden
Op het pad lagen dode 

takken van de pek-

boom (Pinus rigida, 

red.), een drienaaldige 

den, maar geen spoor 

van levendig hout. 

Deze naaldboom heeft 

de potentie om niet 

alleen van onderen, 

maar over de gehele 

stam uit te spruiten. In 

Anna’s Hoeve komen 

we dan ook diverse 

exemplaren tegen met 

kortloten op de stam. 

Opvallend zijn de 

dennenkegels. Op de 

dode takken, vele ja-

ren oud, zaten de lege kegels en zij wa-

ren er nog steeds moeilijk af te krijgen. 

De meeste kegels zijn kort of lang ge-

steeld, maar van de pekboom zitten zij 

ongesteeld op de takken. We vervolg-

den onze weg en liepen nu op het pad 

ten westen van het Heitje. Daar lag een 

berkenstam vol met de roodporiehout-

zwam. Ik vroeg of de stam recent was 

omgewaaid, of er lang lag. Bas wees op 

de groei van de zwammen, die in de 

breedterichting staan en dat dit alleen 

bij staand hout kan en het bij liggend 

hout in de lengterichting groeit, dus 

was het duidelijk, dat de lengtegroeier 

er langer lag en dat de dwarsgroeier bij 

de recente storm was afgeknapt. Dat 

was een prima verklaring. 

Milieuvriendelijke  
verwarming
Westelijk langs het Crossveld zagen 

we een mierenhoop, waar de mieren 

over- en langs elkaar heen krioelden. 

Zij warmden hun koude lijfjes op in de 

stralende zon en keerden terug naar het 

nest om de warmte af te geven om dan 

opnieuw als zonnereceptor de warmte 

op te nemen. Een milieuvriendelijkere 

verwarming is niet denkbaar.

Noordelijk van het Crossveld ligt een 

stuifduin, begroeid met Grove den-

nen. Van één van de bomen was een 

flinke tak afgescheurd. Dennen groeien 

anders dan sparren. Sparren groeien in 

een tweedimensionaal vlak, zowel de 

hoofd- als de zijtakken hangen. Bij deze 

Door stormschade ontstane open plek.

storm was te zien 

dat bij het uitgroeien 

de takken afbreken, 

zelfs de toppen bre-

ken af. 

Bij de Grove den is 

dat anders. Zij heb-

ben een ruimtelijke 

driedimensionale 

groei en groeien op-

waarts. De zijtakken 

groeien als gaffelvor-

mige splitsingen uit 

de stam. Daardoor 

ondergaan zij geen 

takbreuk, maar een 

afscheuring. In hun 

groei vormen de 

dennen zijtakken 

die omhoog staan. 

Aan de top maken 

zij een splitsing en 

daar vormt zich 

een cellengroei die 

zeer zacht is en 

aangeduid wordt 

als weekhout. Door 

de geringe weer-

stand scheuren zij 

bij storm van de stam. Van de spar daar-

entegen groeit de top in een spits en 

zowel de hoofdtakken als de zijtakken 

gaan op den duur hangen. Het stuif-

duin had nog veel meer te vertellen. 

We troffen een restant van een berk die 

geperforeerd is door houtboorkevers. 

Daaraan was te zien hoe de kevers zich 

tegoed doen aan het door bruinrot 

vergane hout.

Galvliegen op de  
tonderzwam
Even verderop stond een berk die aan 

de voet is aangetast door de tonder-

zwam. Bijzonder is dat de linker ton-

derzwam aan de rand lichte uitgroei-

sels heeft. Dat zijn gallen die worden 

veroorzaakt door een vliegensoort 

genaamd Agathomyia wankowiczi. 

We wandelden over het Fazantenveldje 

en zuidelijk ervan is een lariksperceel 

met enkele sparren. Eén van de spar-

ren was omgewaaid en zo konden we 

mooi in de top kijken hoe zijn kegels 

groeien. Die blijken dan zeer lang 

gesteeld te zijn. Het zijn jonge kegels, 

waarvan het zaad dit voorjaar rijp is. 

Opmerkelijk is dan weer, dat er geen 

oude kegels in zitten van de vorige 

jaren. Dat is wel het geval bij de den, 

die naast de zaaddragende kegels zijn 

oude zaadloze kegels draagt, maar zelfs 

de jonge generatie ontluikt alweer. We 

liepen op het pad naast de Bergvijver 

en zagen een fijnspar die op drie meter 

hoogte was afgeknapt. De stam was 

daar beschadigd en de schimmeldraden 

hebben hier overtuigend zijn onder-

gang voorbereid.

Over sterrenmos en  
haarmos
Ondanks dat we al veel hadden waar-

genomen had de natuur ons nog meer 

te vertellen. Al voortschrijdend over 

de bosbodem zagen we vele mossen. 

Over de naam sterrenmos is altijd veel 

verwarring, omdat er twee soorten zijn 

die daarvoor aangekeken worden. De 

eerste is haarmos, dat het gehele jaar 

op een sterretje lijkt en het niet is. Dit 

mos is vanwege zijn kapsels, die harig 

zijn, daarna vernoemd. Het sterrenmos 

lijkt het hele jaar niet op een sterretje, 

maar alleen in het voorjaar. Dat komt 

door zijn bloeiwijze, gameten ge-

naamd, waarnaar het vernoemd is. 

We hadden meer gezien dan we had-

den kunnen wensen en richtten ons 

huiswaarts. We werden nog verrast 

door vissers die een karper hadden ge-

Door storm afgeknapte douglasspar. Het hout is niet elastisch en breekt dus bij te grote belasting.

vangen. Hij was ongeveer 50 cm lang 

en na uitgebreid gefotografeerd te zijn 

werd hij weer in het water gedompeld. 

Een berkenstam rijk bezet met de rood-

poriehoutzwam kondigde het einde 

van deze wandeling aan. Jaarlijks zijn er 

vele stormen, maar deze keer heeft de 

natuur een windje gelaten, dat ons met 

ontzag vervulde.

Excursie “Natuurlijk bosbeheer ”,  speciaal  voor leden
door Freek Stegehuis

Op de algemene ledenvergadering van 2007, werd opgemerkt dat het zo’n rommeltje is in het bos. Ik heb toen aangebo-

den dit te verklaren. Ik nodig u uit op zondag 13 januari 2008 om te gaan kijken of het echt rommelig is, of juist een na-

tuurlijk proces van recycling; levende machines, die voedsel voortbrengen en ook weer voedsel zijn en daardoor de levende 

bospopulatie vermeerderen.

Datum: zondag 13 januari Aanmelden:  deelname is uitsluitend mogelijk na telefonische

Kosten: geen  opgave bij Freek Stegehuis, telf. 6232107.

Duur:  2 uur  Minimaal 4 en maximaal 20 deelnemers.   

   Bij sneeuw gaat de excursie niet door.
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Van de website www.ikprikmee.nl ko-

men de volgende wervende teksten:

“ Als hardloper stoor ik me aan de troep in bossen 

en bermen. Maar van mijn ergernis wordt het niet 

schoner. Nu raap ik wekelijks de blikjes, zakjes en 

papiertjes op die ik tegenkom. Ik kom terug met 

een volle tas én een voldaan gevoel. Prik jij ook 

mee?”,  aldus Nico van Paridon, initiatiefnemer 

van Ikprikmee.nl

Zwerfvuil in de leefomgeving is de 

grootste ergernis van de Nederlander. 

Veel mensen zouden graag iets voor de 

maatschappij betekenen door vrijwilli-

gerswerk te doen. Maar ja, dat eeuwige 

tijdgebrek. En om je nu elke week een 

avond vast te leggen voor een stichting 

of vereniging...... Meeprikken tijdens 

een wandeling is een eenvoudige ma-

nier om toch wat te doen. Dus: neem 

mee die plastic tas en vul ‘m onderweg 

met al het zwerfvuil dat je tegenkomt. 

Een mooie manier om juist op al die 

plekken waar we ons het meest storen 

aan zwerfvuil de leefomgeving weer 

wat schoner te krijgen!

Meeprikken is eenvoudig, goedkoop 

en kost slechts een paar minuten van 

je tijd. Je doet het in je eigen tempo en 

op jouw moment. Gewoon op de plek 

waar je dagelijks je rondje loopt, of de 

hond uitlaat. Met een plastic tas in de 

hand. Zo zet je je ergernis om in een 

zinvolle bijdrage aan het milieu.”

Tot zover de website van de initiatief-

nemer. Inschrijving en reacties zijn 

op deze website welkom. Maar om 

mee te doen heeft men helemaal geen 

internet nodig, en aanmelding is ook 

Ik prik mee:  samen houden we Anna’s Hoeve schoon

Door Gerard Peet

Weg met het zwerfafval! De Bussummer Nico van Paridon heeft onlangs de landelijke actie “Ik prik mee” gelanceerd. Een initiatief 
dat ook uitstekend dienst kan doen voor het schoonhouden van Anna’s Hoeve, waar een klein deel van de vele wandelaars, fietsers 
en hengelaars helaas het gebied vervuilt door zwerfvuil achter te laten. Andere bezoekers ergeren zich daar (terecht) aan, zoals ook 
bleek uit onze ledenenquête van eind 2005.

niet vereist. Bij het Goois Natuurreser-

vaat (GNR) en de gemeente Hilversum 

wordt regelmatig geklaagd over zwerf-

vuil. Wanneer het gaat om de wegber-

men, moet men bij de gemeente zijn. 

Binnen natuurgebied Anna’s Hoeve is 

het GNR verantwoordelijk voor het be-

heer. Maar zwerfvuil regelmatig uit alle 

natuurgebieden laten weghalen door 

beroepskrachten is onbetaalbaar, en 

zou onvermijdelijk ten koste gaan van 

het noodzakelijke natuurbeheer. 

Het zwerfvuil in Anna’s Hoeve bestaat 

voornamelijk uit twee soorten:

1.  Bundels onbezorgde reclamefol-

ders en huis-aan-huisbladen. Nadat 

het verspreidende bedrijf (Gooi en 

Eembode, Netwerk VSP, Interlanden, 

Alfagroep enz.) is gewaarschuwd, 

wordt het papier in de regel snel 

opgehaald.

2.  Alle overige troep van bescheiden 

afmetingen: blikjes, glas, kunststof-

flesjes, papier, plastic en nog veel 

meer. De actie “ikprikmee” richt zich 

op dit soort afval.

Ik prik ook mee!
De vrijwilligers van de “bosploeg” van 

Anna’s Hoeve nemen op woensdagmid-

dagen het zwerfvuil mee waar men op 

dat moment aan het werk is. Maar de 

bosploeg komt alleen waar boswerk 

noodzakelijk is, en op elke plek in An-

na’s Hoeve slechts éénmaal per jaar. Dat 

is dus lang niet voldoende.

Er zijn al jarenlang bezoekers van An-

na’s Hoeve die ongevraagd zwerfvuil 

opruimen tijdens hun wandelingen. 

Maar dat zouden er veel meer kunnen 

worden. Als velen het gaan doen, hoeft 

niemand meer het gevoel te hebben dat 

hij/zij “voor gek loopt”. De gevulde 

plastic tas kan men (als er plek voor 

is) in een prullenbak op Anna’s Hoeve 

legen of achterlaten, of anders mee 

terugnemen naar de eigen vuilcontai-

ner thuis.

Priktips
Puntige vuilprikkers zijn onhandig, 

omdat ze alleen bruikbaar zijn voor 

papier en zacht plastic. Men kan de 

pakkende hand schoonhouden door 

een dunne keuken- of tuinhandschoen 

aan te doen, of door gebruik van een 

vuilgrijper. Echte vuilgrijpers zijn duur, 

maar men komt ook een heel eind 

met een simpele “huishoudtang”. Het 

goedkoopst is een plastic sla-tang van 

1 euro (bij YiMai). Metalen keuken-, 

pasta-, pizza- en slatangen zijn te koop 

van € 1,25 tot € 2,79 (prijspeil eind 

oktober) bij zaken als Blokker, Hema, 

Xenos en YiMai. Met een grijparm van 

80 cm (normale prijs bij Blokker € 

7,99, bij acties soms veel goedkoper) 

hoeft men niet of nauwelijks te bukken 

of door de knieën te gaan!

Hoe meer bezoekers aan Anna’s Hoeve 

gaan meedoen, hoe minder werk het 

is voor iedereen apart. Doe dus ook 

mee !!

DE VIERDE MONItORINGPERIODE 

Groepsgeest
Duizenden kikkervisjes en donder-

kopjes van respectievelijk de Bruine 

kikker en Gewone pad zoeken in deze 

monitoringperiode, die loopt van 20 

mei tot 10 juni, naar algen. Eensgezind 

schrapen de donderkopjes een vers 

algenveld af. In plaats van een mond, 

bezitten de larven verharde onder- en 

bovenlippen waarmee ze algen afschra-

pen van planten. Ze hebben een hechte 

groepsgeest. Wanneer een paddenvisje 

gewond raakt verlaat de groep als bij 

donderslag de plek des onheils. Heten 

ze daarom donderkopjes? Paddenvisjes 

hebben klieren in de rughuid zitten, 

die bij verwondingen een schrikstof 

afscheiden waardoor de andere larven 

gewaarschuwd worden. De kikkervisjes 

zijn donkerbruin met gouden vlekjes. 

U kunt de goudspikkeltjes gemakkelijk 

waarnemen. De donderkopjes van de 

Gewone pad zien eruit als grote, inkt-

zwarte komma’s. Misschien een leuke 

waarneming om volgend jaar eens te 

gaan doen met natte handen, zodat de 

huid van het waterdiertje niet wordt 

beschadigd.

Ongeveer half mei t/m half juni vindt 

de eiafzetting van de Groene kik-

ker plaats. We zien hier en daar een 

geleiachtige massa. Het legsel bestaat 

elke keer uit een klompje van zo’n 250 

eitjes en niet zoals bij de Bruine kikker 

uit één grote massa. Een vrouwtje kan 

wel 10.000 eitjes produceren. De zwart 

wit gekleurde eitjes worden in ondiep 

water afgezet, dicht bij de kant drijven 

ze ruim onder de oppervlakte van het 

water. 

Reigers of andere dieren die een kik-

kervrouwtje verorberen krijgen last 

van hun maag. In hun maag zwelt de 

eierenmassa op door contact met het 

maagsap. Het enige wat hieraan te doen 

is, is het dus uit te braken. We noem-

den vroeger het uitbraaksel “heksen-

snot”. Volgens de overlevering snoten 

heksen, al vliegend op hun bezemsteel, 

met een boogje hun neus. Vandaar dat 

het snot dat op de grond kwam te lig-

gen de naam heksensnot kreeg. Maar 

nu zijn we te weten gekomen dat deze 

geleiachtige massa de onverteerde eier-

stokken zijn van een kikker- of Gewone 

padvrouwtje. Het verkreeg de bena-

ming sterreschot of sterrenschot naar 

de massa van stervormig verdroogde 

kikkereitjes, maar of die benaming ge-

heel juist is valt te twijfelen aangezien 

niet altijd kikkereitjes in het “snot” te 

vinden zijn.

Wanneer u tijdens een boswandeling 

sterreschot aantreft met zwarte pitjes 

erin, dan zijn dat reeds ontwikkelde 

eieren in de kikker. Bij de Bruine kikker 

bijvoorbeeld zijn de eieren voor de 

winterslaap bijna helemaal ontwik-

keld. Daarom kunnen de eieren van de 

Bruine kikker na de winterslaap ook 

al binnen een paar dagen in het water 

afgezet worden. Ook de heikikker en 

Gewone pad gaan met bijna ontwik-

kelde eieren de winterslaap in. Bij de 

Groene kikker ontwikkelen de eieren 

pas na de winterslaap. Dus als u in de 

herfst sterreschot vindt zonder zwarte 

pitjes, maar alleen geleiachtig sterre-

schot dan is dat uitbraaksel afkomstig 

van een Groene kikkervrouwtje. De 

gedachte die soms leeft dat sterreschot 

alleen in het voorjaar te vinden is, is 

dan ook niet correct. 

Een goede samenleving
Door de zuurstofproductie zal het dril 

bij warm weer opstijgen. Op die wijze 

ontvangt het meer zonlicht en bij 

donker weer zal de dril naar de bodem 

zakken.

Het is fascinerend dat na enige tijd zo’n 

eitje geheel bedekt wordt met een al-

genkolonie. Het kikkerembryo krijgt zo 

te eten van de alg. De alg op zijn beurt 

is ook blij met het eitje, omdat het een 

goede voedingsbodem is. Omdat beide 

voordeel hebben aan elkaar, noemen 

we dat een vorm van symbiose tussen 

alg en kikker. Een symbiose is dus het 

samenleven van twee niet gelijksoortige 

organismen in wederzijds voordeel. 

Bijna te vergelijken met een samenle-

ving, waarin het samenleven van twee 

niet gelijksoortige culturen in wederke-

rig profijt geschiedt. 

Uit het dagboek van een natuurgids: 

amfibieën monitoren,  deel  III
door Gerry Kluvers-Kessler

Sinds 2004 is de Poelenwerkgroep Het Gooi actief. Deze werkgroep bestaat uit 30 enthousiaste vrijwilligers die zich bezighouden 
met onderzoek naar de aanwezigheid van amfibieën in de kleine wateren in het Gooi. In deze Koerier beleeft u de wederwaardigheden 
van de vierde en vijfde monitoringperiode. 
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DE VIjfDE MONItORINGPERIODE

 

Gebitsdeterminatie 
ook bij  amfibieën
Deze laatste monitoringperiode loopt 

van 10 juni tot 31 juli en wordt over-

dag uitgevoerd. Vanaf half juni zoeken 

we naar larven van de Groene kikker. 

Het grote voordeel van het monitoren 

van larven is, dat de trefkans op een 

soort veel groter is omdat larven in vrij 

grote aantallen voorkomen. 

Het determineren van larven kan aan 

de hand van de liptandjes uitkomst 

bieden. Daarvoor gebruiken we in het 

veld een loep met een vergroting van 

10x. Zo heeft een Bruine kikker larve 

vier onderliptandjes, de Groene kikker 

larve drie onderliptandjes waarvan de 

onderste korter en de Heikikker larve 

heeft drie lange, waarvan ze alle drie 

even lang zijn. Er is ook nog verschil 

in de bovenliptandjes. Dus aan de hand 

van verschillende kenmerken kun je ze 

onderscheiden. Dit geldt ook voor de 

Gewone pad larve

Paddenregens
De ontwikkeling van kikkervisje tot 

Bruine kikker en donderkopje tot 

Gewone pad verloopt vrijwel gelijk, 

en staat weergegeven in bijgaande il-

lustratie. 

Een kikkervisje heeft opzij van de kop 

uitwendige kieuwen (c) en groeit 

weldra uit tot een diertje met inwen-

dige kieuwen (d). De achterpootjes 

ontwikkelen zich als eerste (e) daarna 

de voorpootjes (f), terwijl de staart 

langzaam verdwijnt (g). De kieuwen 

verdwijnen, daarvoor in de plaats 

komen longen. Tenslotte verdwijnt ook 

de gehele staart. Deze metamorfose 

(gedaanteverwisseling) duurt ongeveer 

drie maanden (h). 

In deze periode van monitoring zijn de 

larven van de Bruine kikker en Gewone 

pad volgroeid. We vinden de net vol-

wassen kikkertjes massaal aan de rand 

bij de poelen. Het wemelt er werkelijk 

van de kikkertjes en  padjes. Het is een 

prachtig gezicht om zulke kleine maar 

perfect volledig gevormde diertjes van 

slechts 1 cm klein te zien wegspringen. 

Elke keer weer word je getroffen door 

de volmaaktheid van zo’n klein gaaf 

kikkertje, dat 1 1/2 keer zo klein is als 

de veldslak die naast hem voorbij glijdt. 

Alsof je op eieren loopt baan je je dan 

een weg, bang om er één onder je 

schoenen te krijgen. 

Ofschoon onze affiniteit voor vogels 

groot is, kijken we op zulke momenten 

toch met gemengde gevoelens naar een 

Blauwe reiger. De Blauwe reiger schijnt 

een perfect gevoel van tijd en plaats 

te hebben. Niet voor niets verlaten de 

juvenielen van de pad gelijktijdig hun 

geboortewater, zodat hun overlevings-

kans groter is. Dit fenomeen noemen 

we dan ook paddenregens. Voordat de 

padden op volle grootte zijn – na vier 

jaren – worden ze al geslachtsrijp. 

toch meer landrot  
dan waterrat
Meestal begint de trek van de kamsala-

mander in de eerste helft van maart en 

loopt door tot eind mei. Zoals eerder 

vermeld zijn niet alle poelen gezegend 

met de kamsalamander. We staan dan 

elk seizoen weer vol verwachting bij 

onze poelen. In twee van onze zes poe-

len vinden we de kamsalamander. De 

hoge eisen die de kamsalamander aan 

zijn omgeving stelt, wordt beantwoord 

door poel Zanderij. Helaas (nog) niet 

de poel op Anna’s Hoeve. Daar de kam-

salamander ook een goede indicator is 

van de gezondheid van zijn biotoop en 

voor andere soorten, krioelt het in poel 

Zanderij ook van de vele Kleine wa-

tersalamanders. Gelukkig was in 2006 

in de poel Anna’s Hoeve wel de Kleine 

watersalamander waargenomen. Ook 

de Gewone pad, Bruine kikker en zelfs 

de Groene kikker zijn op Anna’s Hoeve 

aanwezig. 

Tussen half juli en begin oktober trek-

ken de salamanders pas weer van het 

water weg. Dus we kunnen deze sala-

manders voor een lange tijd in het wa-

ter waarnemen. Vanaf juni zijn we ook 

op zoek naar de larven van de kamsa-

lamander, Kleine watersalamander en 

de Alpenwatersalamander. De larven 

die als laatste zijn uitgekomen kunnen 

ook overwinteren, waarbij ze pas in het 

volgende jaar de gedaanteverwisseling 

tot volwassen exemplaar ondergaan. 

Wijzelf zullen het niet in onze poe-

len waarnemen, want de monitoring 

eindigt eind juli. Wanneer de Kleine 

watersalamander volgroeid is, zal 

hij het water verlaten. De eerste vier 

jaren van zijn leven zal hij op het land 

doorbrengen. Daarna zal hij pas terug 

keren naar het water om zelf voor het 

nageslacht te gaan zorgen. Maar zodra 

de voortplantingstijd voorbij is, ver-

kiest hij altijd weer het land. De meeste 

tijd van zijn leven brengt hij dus door 

op het land, anders dan vaak wordt 

aangenomen. 

Het belang van 
een groene tuin
Misschien treft u deze schitterende 

waterdiertjes aan bij u in de buurt, wat 

zelfs mogelijk is in een stadstuin. Zoals 

gezegd, voor een amfibie is een onbe-

dorven tuin met leef- en schuilmoge-

lijkheden even belangrijk als gezond 

water in een poel, misschien uw tuin 

wel. Tuinen zijn net zo belangrijk als 

soortement van groene infrastructuur 

als bijvoorbeeld faunagoten voor onze 

flora en fauna. Immers alle groene 

gebiedjes, inclusief balkonnetjes en 

voorgeveltuintjes, zijn broodnodige 

wegen voor dieren als vlinders, kever-

tjes en vogels om het volgende stukje 

groen en het daarop volgende stukje te 

kunnen bereiken in onze zo versteende, 

verstedelijke gebieden. Groene gebied-

jes fungeren op deze wijze als stapste-

nen, om het territorium te vergroten 

en soortgenoten te ontmoeten voor 

instandhouding en versterking van 

de soort. M.a.w. zonder afhankelijk te 

zijn van een organisatie, kun je zelf al 

zoveel betekenen voor je leefomgeving. 

Misschien een leuk idee voor volgend 

jaar in de groene september maand: 

Wie heeft de groenste tuin of groenste 

straat in Hilversum? Ik daag u uit. In 

elk geval zullen wij drietjes, Dick, Rien 

en ik volgend jaar, net als de andere 

poelenwerkgroepsleden, wederom deze 

wonderlijke wereld van de amfibieën 

gaan waarnemen en registreren met als 

doel de ontwikkelingen te volgen. 

Nawoord
Mocht u na het lezen over amfibieën 

monitoren geïnteresseerd zijn (ge-

raaakt) geraakt om ook te monitoren, 

dan kunt u contact opnemen met: Poe-

lenwerkgroep Het Gooi, secretaris Carla 

van der Maas, hanz@xs4all.nl

Geraadpleegde bronnen:  

Kikkers en padden, Kaj Vermeh 

Amfibieëngids van Europa, Tirion 

Elseviers reptielen- en amfibieëngids 

Cursus Monitoren van amfibieën noordelijke 

Utrechtse Heuvelrug en Gooi, 

Landschap Noord-Holland, 

Werkgroep Monitorin - Edo Goverse

Dier, Grasduinen, RAVON, Internet

Bronvermelding foto’s:  

Poel Zanderij van Dick ’t Hoen

Pas geboren kikkervisje foto Biemolt

Werkgroep monitoring E. Goverse,

Liptandjes van A.van Rijsewijk

Bruine kikker van D. ‘t Hoen

Mededeling: 

Huishoudelijk reglement

Het bestuur heeft op 14 november, na een voorbereidingstijd van twee jaar, een vernieuwde versie van het 

huishoudelijk reglement (HHR) vastgesteld. Belangrijkste wijziging is het toevoegen van een paragraaf 

met enkele financiële spelregels. Ook zijn er enkele artikelen vervallen. Belangstellenden kunnen een 

exemplaar van het HHR opvragen bij de secretaris.

Met de klok mee:

1. Metamorfose van ei tot volwassen Kleine watersalamander

2.  Bruine kikker herkenbaar aan donkere driehoeksvlek 

achter de ogen

3.  Kikkervisje met verharde onder en boven lip om algen af te 

schrapen, 40 x vergroting

4. Determinatie d.m.v. telling van de liptandjes

5.  Kikkervisjes met goudenspikkeltjes en Donderkopjes als 

zwarte komma’s

6. Metamorfose van ei tot volwassen kikker of pad

7. Pas geboren kikkervisje

8.  De laatste monitoring die overdag  

wordt uitgevoerd bij Poel Zanderij
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Op 17 oktober zijn er drie educatieve 

grondwatermeters geplaatst in de ter-

reinen van het Goois Natuurreservaat. 

De grondwatermeters zijn geplaatst 

in het kader van het project “Water 

in de Peiling”. Dit is  een landelijk 

samenwerkingsproject van provinciale 

milieufederaties, waterschappen en wa-

terleidingbedrijven, waaraan ook het 

Goois Natuurreservaat deelneemt. Doel 

is om meer bekendheid te geven aan 

begrippen als verdroging en grondwa-

terstand.

Met dit project wordt de relatie tus-

sen grondwaterstand en natuurwaar-

den zichtbaar gemaakt bij het grote 

publiek. Dit gebeurt door ondermeer 

plaatsing van educatieve grondwa-

termeters en allerlei communicatieve 

en educatieve activiteiten. Het project 

is bedoeld voor een breed publiek, 

voor bezoekers van natuurgebieden, 

scholieren, omwonenden, provincies, 

gemeenten, etc. 

De educatieve grondwatermeter maakt 

boven de grond de grondwaterstand 

zichtbaar, zoals die op dat moment en 

op die plek is. Op informatiepanelen 

bij de grondwatermeter wordt uitleg 

gegeven over de grondwaterstand, de 

werking van de grondwatermeter, de 

veranderingen in de grondwaterstand 

in de loop van de tijd, de gevolgen 

van verdroging voor plant en dier en 

de grondwatermeter in relatie tot de 

directe omgeving. De grondwaterme-

ters zijn geplaatst op de Zuiderheide 

bij ’t Bluk, op Anna’s Hoeve nabij de 

gesaneerde Speelweidevijver en in de 

Zanderij Crailoo nabij de Natuurbrug.

Op 10 december zal de 100ste edu-

catieve grondwatermeter van Neder-

land feestelijk worden onthuld in de 

Zanderij Crailoo. In het project werken 

de Milieufederatie Noord-Holland, het 

IVN, het Goois Natuurreservaat, Water-

net, Vitens en de Provincie Noord-Hol-

land samen. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met het Goois Natuurreser-

vaat, Fons van Laar

Educatieve 
grondwatermeters 
geplaatst 
in Het Gooi

Persbericht van het GNR

De educatieve grondwatermeter in Anna’s Hoeve. Met de kleuren rood, geel en groen wordt in de meter aangegeven 

of het grondwater op die plek de juiste stand heeft.

De grondwatermeter: 
meer 
wetenswaardigheden 

Door Gerard Peet 

foutje….
In de voorbereidingen voor het plaatsen 
van de meter in Anna’s Hoeve is iets 
misgegaan. De diepte van het grondwater 
ter plaatse is verkeerd ingeschat. Tijdens 
plaatsing bleek het grondwater ca. 200 
cm onder het maaiveld te zitten. Maar 
dat is de allerhoogste waarde die de peil-
buis kan weergeven! 

De meter is nu dus alleen afleesbaar 

wanneer het grondwater LAGER staat 

dan 200 cm onder de grond. Staat het 

peil hoger dan is er aan de meter niets 

af te lezen. Het probleem is gesigna-

leerd en er wordt gewerkt aan een 

oplossing. De nu volgende teksten zijn 

ook te vinden op de panelen van de 

grondwatermeter.

 

Vijverfeiten van 
Anna’s Hoeve
De vijvers in Anna’s Hoeve vormen een 

laag gedeelte van Het Gooi.

Het zijn een siervijvers, in 1932 door 

de gemeente Hilversum aangelegd om 

werk te verschaffen.

Architect Dudok maakte het ontwerp. 

De vijvers zorgden ook voor infiltra-

tie van afvalwater in de bodem. Dit 

afvalwater voldeed niet aan de recente 

zuiveringseisen en daardoor vervuil-

den de vijverbodems. Deze worden nu 

gesaneerd. Tegenwoordig komt er alleen 

goed gezuiverd water en regenwater in 

de vijvers. 

Het regenwater van daken en straten 

stroomt vanaf de heuvels in Hilversum 

(Trompenberg, Boomberg, Hoogt van 

‘t Kruis) deze kant op. Een belangrijkste 

functie van de vijvers is dan ook het 

opvangen van overtollige regenwater 

uit Hilversum.

Het waterpeil in de vijvers (en deze 

peilbuis) stijgt als er veel regenwater 

uit Hilversum komt. Het waterpeil 

daalt weer door het wegzakken van het 

water in de grond en door verdamping. 

Het water in de vijvers zakt naar het 

grondwater van de Heuvelrug. Vervol-

gens stroomt het grondwater onder 

Hilversum door naar de Vechtplassen. 

Anna’s Hoeve is dus belangrijk voor de 

ondergrondse watervoorziening van 

de natte natuurgebieden in het westen, 

zoals de Kortenhoefse- en Loosdrechtse 

Plassen. Door klimaatverandering 

wordt meer en “extremere” neerslag 

verwacht. Dan worden plekken als 

deze nog belangrijker voor tijdelijke 

waterberging. 

Anna’s Hoeve
 De plantengroei die je in Anna’s Hoeve 

ziet, is gewend aan de wat hogere 

grondwaterstand. Deze is afhankelijk 

van het regenwater. Als het water lange-

re tijd heel hoog staat, kunnen planten 

en dieren verdrinken. Als de grond-

waterstand ruim onder het grondop-

pervlak staat, dan is het onbereikbaar 

voor planten. Ze zijn dan afhankelijk 

van ‘hangwater’ dat in de bodem blijft 

‘hangen’. Er is dan een grote kans op 

verdroging  (rode zone). 

Tot zover het citaat van de panelen. Bij 

deze teksten valt wel wat op te merken.

De bewering “Tegenwoordig komt er 

alleen goed gezuiverd water en regen-

water in de vijvers” is onjuist. Er komt 

géén gezuiverd rioolwater in de vijvers. 

Het water uit het regenwaterriool is 

niet gezuiverd, maar licht verontrei-

nigd door straatvuil (o.m. hondenpoep, 

gemorste olie, autoshampoo en slijpsel 

van autobanden) en door verkeerde 

rioolaansluitingen. De Speelweidevij-

ver waar de meter in de buurt staat is 

niet in 1932, maar pas in of omstreeks 

1942 gegraven. De aanleg van vijvers in 

Anna’s Hoeve is trouwens pas in 1933 

begonnen.

toelichting bij 
de waterstandsgrafiek
In de vorige Koerier konden we nog 

melden dat er (in juli) verrassend veel 

water in de vijvers stond, als gevolg van 

royale regenval. In de maanden augus-

tus, september en oktober is er echter 

in Hilversum veel minder regen geval-

len dan normaal, en dat is in de grafiek 

goed te zien. Half oktober was het peil 

in de vijvers gedaald tot 167 cm boven 

NAP. Waternet heeft toen de schuif 

waarmee water kan worden ingelaten 

vanuit het Laarder Wasmeer opengezet, 

waardoor het peil weer wat kon stijgen.

De hengelaars op de vissteiger von-

den het peil in oktober erg laag. Maar 

we hebben het vroeger nog wel erger 

meegemaakt. Eind oktober 2003 was 

het peil ongeveer 150,  eind oktober 

1997 ongeveer 130, en eind oktober 

1996 ongeveer 120!!  Momenteel is de 

gesaneerde Speelweidevijver nog steeds 

afgekoppeld van het watersysteem. Als 

dat niet zo was geweest, zou het peil 

in oktober 2007 zeker ook veel lager 

hebben gestaan dan de nu gemeten 

waarden.
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Voor de eerste aflevering stelden we 

deze vraag aan bestuurslid en Koerier–

hoofdredacteur Sander Koopman (33). 

Hij brengt een aantal keer per jaar een 

bezoek aan Anna’s Hoeve. Soms met 

vrouw en dochter, soms alleen. Maar 

een favoriete plek, die heeft hij niet. 

“Het is de diversiteit wat het gebied 

voor mij zo bijzonder maakt” aldus 

de 33-jarige testdeskundige/fysisch 

geograaf uit Hilversum. “Anna’s Hoeve 

is een klein gebied dat bijzonder rijk 

is aan sferen en contrasten, dat spreekt 

mij aan. De diversiteit is enorm. 

Dat komt omdat het gebied intensief 

is gebruikt in het verleden. Het heeft 

dienst gedaan als heideveld, daarna 

werd het beheerd als bos, in de jaren 

‘30 werd het onderleiding van Dudok 

herbouwd tot recreatiegebied en het 

is gebruikt als vloeiweide. Er zijn hier 

meerdere plekken die ik in verband met 

hun specifieke karakter mooi vind. 

Zoals het gebiedje “Oude poel”, dat 

oogt als een oerwoud en waar de na-

tuur een vrije competitie voert. En de 

Liebergerweg vanwege de historie. Die 

weg is al honderden jaren oud en een 

constante in de tijd.”

Wilt u de lezers van de Koerier vertel-

len wat uw favoriete plek is in Anna’s 

Hoeve? Stuur dan een e-mail naar An-

nemieke Rebel:

Annemieke.rebel@tiscali.nl

Anna’s Hoeve en ik
Door Annemieke Rebel

In deze nieuwe rubriek vragen we een 
lezer van de Koerier naar haar of 
zijn favoriete stukje Anna’s Hoeve. 

Over de Baarnse plannen met de 

Zandheuvelweg en omgeving is nog 

steeds weinig te melden. Eind novem-

ber 2006 stelde de gemeenteraad van 

Baarn de Gebiedsvisie Drakenburger-

gracht vast. Daarmee kon het maken 

van een nieuw bestemmingsplan 

“Drakenburgergracht” een aanvang ne-

men. Het streven was om zomer 2007 

met een eerste voorontwerp te komen, 

maar dat is niet gelukt. Eind oktober 

zouden B & W de “randvoorwaarden” 

voor het nieuwe bestemmingsplan 

vaststellen: dat was net te laat voor 

deze Koerier. Het was toen de bedoe-

ling dat in januari 2008 het Vooront-

werp Bestemmingsplan ter inzage zal 

komen.

Nog geen nieuws over 
plannen Drakenburgergracht

De samenwerkende gehandicapten-

organisaties Sherpa (Eemeroord) en 

Amerpoort Asvz (Nieuwenoord) gaan 

er, blijkens hun nieuwe website www.

parkwijkdezandheuvel.nl, al helemaal 

van uit dat hun nieuwbouwplannen 

in en nabij de ecologische hoofdstruc-

tuur door het nieuwe bestemmings-

plan mogelijk gemaakt zullen worden.  

De provincies Utrecht en Noord-Hol-

land zouden laten onderzoeken hoe de 

ecologische verbinding tussen Utrecht 

en het Gooi hier het beste gemaakt 

kan worden. Voor zover ons bekend 

was er in oktober helaas nog geen 

begin gemaakt met dit onderzoek.

Op donderdag 18 oktober 2007 is er in 

opdracht van het Goois Natuurreservaat 

begonnen aan een grote onderhouds-

beurt voor de drie bruggen in Anna’s 

Hoeve. Het werk zou naar schatting 

een week of vier duren. Als het goed is 

gegaan is alles achter de rug als deze 

Koerier verschijnt.

De brugdekken zijn vernieuwd, en 

ook de brughoofden en de railingen 

zijn aangepakt. Verder zijn de bruggen 

weer helemaal schoongespoten. Bij een 

“kleine beurt” in december 2005 was 

dat ook al eens gedaan. 

Het werk is uitgevoerd door Prinsen 

Waterbouw bv, een dochteronderne-

ming voor kleine waterbouw van Dura 

Vermeer in Almere. Men is begonnen 

met de eerste brug, bij de Vijver bij 

het voormalige Witte Strandje. Daarna 

kwam de derde brug aan de beurt, bij 

de Bergvijver. En tenslotte de smalle 

Bruggen in Anna’s Hoeve zijn gerenoveerd

brug in het pad tussen het parkeerter-

rein en de spoorbaan.

Tijdens de werkzaamheden was de 

brug waar men mee bezig was altijd 

afgesloten, ook buiten werktijd. Er was 

echter nooit meer dan één brug tege-

lijk buiten dienst.

De renovatie heeft lang op zich laten 

wachten. In het GNR-jaarverslag van 

2003 werd het karwei al aangekondigd 

voor 2004. Het bleek echter een stuk 

duurder uit te pakken dan verwacht. 

Daarom wilde GNR de renovatie “over 

de waterbodemsaneringen heentil-

len”. Het zou dan kunnen worden 

gecombineerd met het aanleggen van 

de vierde brug, die op de plaats komt 

van het huidige “dammetje” tussen de 

Speelweide en de Bult van Dudok. Eind 

december 2005 kregen de bruggen 

alvast een kleine onderhoudsbeurt, 

waarbij nog meer planken werden 

gespijkerd op versleten delen in de 

brugdekken. Het vervolg van de water-

bodemsaneringen laat echter (helaas) 

nog steeds op zich wachten. We zijn 

blij dat het herstel van de bruggen nu 

is uitgevoerd.

Tijdens het onderhoud waren de bruggen tijdelijk afgezet

Eén van de bruggen, tot een hoop planken gere-

duceerd. Aan de conditie van de planken was dui-

delijk te zien dat vervanging echt nodig was



1� AnnA’s Hoeve Koerier  AnnA’s Hoeve Koerier  1� 

In september heeft aannemingsbedrijf 

Van der Heiden uit Blaricum de restan-

ten gesloopt en afgevoerd van het afge-

brande paviljoen, dat zich kort voor de 

brand van 15 augustus 2005 “Paviljoen 

de Anna’s Hoeve” was gaan noemen.

Het restaurant was op 1 maart 1972 

al eens eerder helemaal afgebrand. De 

toenmalige eigenaar begon al vóórdat 

alle vergunningen rond waren met 

sloop en herbouw, om niet een heel 

zomerseizoen zonder inkomsten te 

zitten. Ditmaal heeft de sloop heel 

wat langer op zich laten wachten. 

Eerst duurde het heel lang voordat de 

zaken met de brandverzekering waren 

afgehandeld. Maar ook daarna maakte 

eigenaar Franck Rodenburg geen haast, 

niet met sloop- maar ook niet met 

concrete nieuwbouwplannen. 

Begin dit jaar was de gemeentelijke 

welstands- en monumentencommis-

sie het zat. Men adviseerde het college 

van B&W om de eigenaar op grond 

van artikel 19 van de Woningwet aan 

te schrijven en “de met redelijke eisen 

van welstand strijdige situatie te beëin-

digen”, met andere woorden om de 

puinhopen te slopen. 

Eind maart 2007 was er op het ter-

rein een tweede brand, waarbij asbest 

vrijkwam. Het ‘s-Gravelandse bedrijf 

Boomgaard is toen een week of twee 

bezig geweest om dat asbest snel te 

verwijderen. 

Op 19 april heeft de gemeente de 

eigenaar aangeschreven om alle brand-

resten vóór 18 juni op te ruimen. Ro-

denburg heeft dat niet gedaan. Daarom 

is hij op 3 augustus opnieuw aange-

schreven. Als op 17 september het 

terrein nog niet zou zijn opgeruimd, 

zou hem een dwangsom van 40.000 

euro worden opgelegd. Nog net voor 

deze datum zijn de werkzaamheden 

eindelijk begonnen.

De rekening voor de asbestverwijde-

ring (ca. 80.000 euro) is overigens ook 

nog niet door Rodenburg betaald, uit-

gezonderd 50 mille die door de brand-

verzekering zijn uitgekeerd. De rest is 

door de gemeente voorgeschoten.

Het is onduidelijk hoe het zit met de 

vage nieuwbouwplannen van Ro-

denburg. Aanvankelijk dacht hij aan 

uitbreiding met een congrescentrum, 

waardoor het Paviljoen voor meer 

soorten evenementen bruikbaar zou 

zijn. Afgelopen voorjaar meldde hij 

desgevraagd aan de krant dat hij Anna’s 

Hoeve snel wilde herbouwen, in de 

vorm van een familierestaurant en een 

theehuis. Er zouden alleen nog wat for-

maliteiten afgehandeld moeten worden 

want de tekeningen lagen al klaar en de 

financiering was rond. De informatie 

in de drie hierbovenstaande alinea’s is 

afkomstig van berichtgeving in dagblad 

De Gooi- en Eemlander.

Mogelijk hebben de formaliteiten iets 

te maken met de bijzondere situatie. 

Het terrein van het restaurant, de helft 

van het parkeerterrein en een stuk 

grond waar vroeger de aanlegsteiger 

voor roeibootjes lag, zijn namelijk 

nog steeds gemeente-eigendom. Het 

erfpachtcontract loopt binnen afzien-

bare tijd af. De gemeente Hilversum en 

Rodenburg zijn het niet eens geworden 

over verlenging. De gemeente verlengt 

in 2010 het erfpachtcontract niet, en 

gaat het gebied teruggeven aan de na-

tuur. Rodenburg heeft aangegeven dat 

hij dit bij de rechter gaat aanvechten 

omdat hij er een miljoen bij inschiet.

Sloop van “Paviljoen (de) Anna’s Hoeve”  
eindelijk begonnen

Orchideeën in 
Anna’s Hoeve

Het is al lang bekend dat ook in Anna’s 

Hoeve exemplaren voorkomen van 

wilde orchideeën. Meestal betreft dat 

de Breedbladige (of “brede”) wespen-

orchis, die in de Gooise natuur niet 

echt zeldzaam is.

Onze vrijwillige bosploeg, die op aller-

lei verborgen plekjes in Anna’s Hoeve 

komt, heeft al meermalen orchideeën 

aangetroffen. Afgelopen zomer heeft 

Ria Wulfers, een van de bosploegleden, 

bijgaande close-up-foto gemaakt van 

een  fraai exemplaar, ergens gevon-

den in de rustige oostrand van Anna’s 

Hoeve achter de A27. De planten zijn 

beschermd, ze mogen dus niet afge-

plukt of uitgestoken worden. Daarom 

maken we de precieze groeiplek niet 

bekend, en om dezelfde reden wordt 

de foto pas nu geplaatst, nu de bloe-

men al zijn uitgebloeid.  

De Breedbladige wespenorchis op een ge-

heime plek in Anna’s Hoeve

Oproep: vrijwilligers gezocht voor ecologisch onderzoek

In het najaar van 2006 is de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ), in opdracht van het ministerie, 
begonnen met de Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse Zoogdieren (VONZ). In dit langlopende project wordt de versprei-
ding van een aantal bedreigde en/of zeldzame zoogdiersoorten landelijk in kaart gebracht op kilometerhokniveau. Tot deze soorten 
behoort ook de waterspitsmuis (Neomys fodiens). 

coördinatoren en mensen die goed 

overweg kunnen met de microscoop 

voor het analyseren van keutels.  

Het is een langlopend onderzoek 

waarbij een zeer groot aantal kilome-

terhokken op deze manier onderzocht 

gaat worden dus alle hulp is welkom! 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als 

u een steentje bijdraagt aan onderzoek 

naar en behoud van dit bijzondere 

zoogdiertje. 

Indien u geïnteresseerd bent of vragen 

heeft kunt u contact opnemen met:

Zoogdiervereniging VZZ dhr. Sil 

Westra

Oude Kraan 8

6811 LJ Arnhem

026-3705318

sil.westra@vzz.nl

Voor waterspitsmuisverspreidingson-

derzoek wordt veelal gebruik gemaakt 

van braakbalanalyse van de kerkuil. De 

huidige dekking van de kerkuil op het 

potentiële verspreidingsgebied van de 

waterspitsmuis levert echter een groot 

aantal ongedekte gebieden op waar 

aanvullend onderzoek nodig is. Er gaat 

hierbij gebruik gemaakt worden van 

een relatief nieuwe, in Engeland ont-

wikkelde, methode.

De lokbuismethode maakt gebruik van 

PVC buisjes die voorzien van lokvoer 

in het veld worden geplaatst. Op die 

manier trekken zij (water)spitsmuizen 

aan. Als het beestje eet van het lokvoer 

laat het vrijwel zeker keutels achter. 

Analyse van prooiresten aangetroffen in 

de keutels moet uitsluitsel geven over 

de aanwezigheid van de waterspitsmuis 

in het betreffende kilometerhok.

Nu zijn we op zoek naar vrijwilligers 

die ons willen assisteren met onder-

zoek in deze “witte” kilometerhokken. 

De tijdsinspanning die we vragen is 

beperkt. Concreet gaat het om mensen 

die op dag nul 10 lokbuizen uit willen 

zetten per kilometerhok, en op dag 

veertien de aanwezige keutels uit de 

lokbuizen verzamelt, en deze samen 

met een formulier opstuurt naar VZZ. 

Ook zijn we op zoek naar regionale 

Het leefgebied van de waterspitsmuis: begroeide oevers, vlakbij de waterlijn.

De waterspitsmuis.
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Dit plan bleek technisch en financieel 

niet haalbaar. Als vervolg daarop werd 

een plan bedacht waarbij de RWZI 

geheel aan de rand van het huidige 

zuiveringsterrein zou komen, zonder 

verdere afscherming van de natuur. 

Dit heeft geleid tot diverse protesten 

vanwege de te verwachten visuele 

verstoring in het Laarder Wasmeren-

gebied. Eind oktober heeft het bestuur 

overleg gehad met Waternet en de ge-

meente over de meest actuele plannen. 

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde 

Waternet het afgeronde voorontwerp 

van de plannen.

Aangepaste  plannen voor  nieuwe RWZI
In deze versie van het ontwerp komt 

één bergingsbassin onder een deel van 

de RWZI te liggen, een tweede ernaast 

en een derde bassin tussen de RWZI en 

de grens met het Laarder Wasmerenge-

bied. Tussen het bassin en de installatie 

komen een bomenrij, een struikenrij 

en een fietspad. Een hek zorgt ervoor 

dat passanten zich geen toegang tot 

het bassin kunnen verschaffen. De 

bomen en struiken zorgen ervoor, dat 

het gebouw nauwelijks opvalt vanuit 

de Laarder Wasmeren. Ook zal de gevel 

van beplanting worden voorzien, zodat 

het gebouw nog meer gemaskeerd 

wordt. In samenwerking met GNR gaat 

men de landschappelijke inpassing nog 

verder onderzoeken.

De nieuwe installatie zal nu maximaal 

18 m +NAP worden. Het effluent zal 

in eerste instantie geloosd worden op 

de Gooijergracht, en daarna mogelijk 

geïnfiltreerd worden in de buurt van 

Anna’s Hoeve. Het gewijzigde ontwerp 

heeft geen invloed op de rest van Plan 

Anna’s Hoeve. De voorziene aantal-

len woningen en de bouwvlek blijven 

ongewijzigd. De oplevering van de 

nieuwe RWZI wordt verwacht in 2013.

Zoals bleek tijdens onze jaarvergadering 
in april, zijn inmiddels de plannen voor 
een nieuwe RWZI bij Anna’s Hoeve sterk 
aangepast. In het oorspronkelijke ontwerp 
zou de RWZI onder een grondberg ge-
bouwd worden. 

Plantekening voor de nieuwe RWZI, bovenaanzicht. Links de grondberg. Het grijze vlak is de RWZI. Rechtsonder het 

natuurgebied Laarder Wasmeren. Tussen de RWZI en de natuur komen een bomen- en struikensingel en het derde bergings-

bassin.

Voor de jeugd
Spotje op safari:  de bosuil 

door Gerry Kluvers-Kessler

Ha Safari-Spotter! 

Samen met jou wil ik de natuur in trek-

ken om van alles te ontdekken door te 

speuren en te neuzen. Ik heet Spotje, 

omdat ik altijd met m’n verrekijker 

in de natuur aan het spotten ben naar 

vogels, vleermuizen, vlinders, padde-

stoelen, bloemen, stenen en nog veel 

meer. Ik dans van plezier omdat we 

steeds weer op safari kunnen gaan. Ga je 

dan ook mee? 

Hoe kunnen we de bosuil spotten? We 

horen hem meestal eerder. Je kunt de 

bosuil vooral in de komende winter-

maanden horen. Het bosuilmannetje 

roept: “oe oe oehoehoe”. En als hij 

geluk heeft zal een bosuilvrouwtje op 

zijn roep antwoorden met: “koewiet 

koewiet”. Als ze elkaar leuk vinden, 

gaan zij samen dansen, dat noemen 

we een balts. Wanneer ze veel voedsel 

kunnen vinden, zal het bosuilvrouwtje 

zeker meer dan twee eieren leggen. Mis-

schien zelfs wel vijf eieren. Bosuilen zijn 

goede jagers, omdat ze heel goed horen 

en stilletjes vliegen. Uilen kunnen de 

ogen niet zo bewegen als jij en Spotje 

doen, want hun ogen zitten vast in de 

oogkassen. Maar de bosuil kan wel zijn 

kop bijna helemaal ronddraaien om 

bijvoorbeeld een prooi te spotten en dat 

kunnen wij weer niet. Ik heb alvast een 

bosuil voor je getekend, wil jij hem af-

maken? Op de tekening kun je zien dat 

deze bosuil zijn kop ver heeft gedraaid. 

Weet je de kleuren van de bosuil? Maar 

je kunt natuurlijk ook een fantasie 

bosuil maken. Wanneer je de tekening 

vergroot, kun je de kop gebruiken als 

uilenmasker, maar dan moet je nog wel 

even de ogen uitknippen. Succes!

Tot Spotje!

Kleurplaat:  de bosuil

Vooral in de wintermaanden kun je deze uil horen roepen. Zijn roep klinkt zo: “oe 
oe oehoehoe”. En als hij geluk heeft zal een vrouwtje zijn roep beantwoorden met 
“koewiet”. Als ze elkaar leuk vinden gaan ze samen dansen, dat noemen we een 
balts. Daarna legt het vrouwtje tussen de 2 en 5 eieren. Dat hangt er van af hoeveel 
voedsel ze kunnen vinden. De bosuil heeft zich zo aangepast, dat hij zelfs ook in een 
stad kan leven.  Weet je de kleuren van de bosuil? Maar je kunt natuurlijk ook een 
fantasie bosuil maken. Wanneer je de tekening vergroot, kun je de kop gebruiken 
als uilenmasker maar dan moet je nog wel even de ogen 
uitknippen. Veel plezier. 
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De puzzel:

1. Hoe luidt de naam van onze grootste, veel voorkomende en broedende uil?

2. Wat voor broedvogel is de bosuil?

3. Hoe heet een jonge bosuil in een jeugdkleed?

4. De vorm, kleur en grootte van het ei van de bosuil lijkt op een sportballetje.

5. Hoe oud kan een bosuil worden?

6. In een bosgebied bestaat het menu vooral uit kleine knaagdieren. Waaruit bestaat het menu in een

stedelijk gebied het meest?

7. Waarop lijkt de bouw van het oog van een uil?

8. Hoe heet de kransen van stijve veertjes om elk oog van de uil?

9. Wat ben je als je iets doms doet?

10. Wanneer begint meestal het broeden?

11. Welke kleur ogen heeft de bosuil?

12. Hoe heet de gezamenlijk aanval van vogeltjes in een poging de bosuil uit de buurt te verdrijven?

(Engelse term)

13. Hoe heet een vogel die honkvast is?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

!!

Puzzel
Door Gerry Kluvers-Kessler

Antwoorden van de puzzel in Koerier 

2007-02 zijn:

De puzzel  van deze 
keer:  bosuilweetjes

Men dichtte de uil veel wijsheid toe:

“A wise old owl sat in an oak

The more he saw the less he spoke

The less he spoke the more he heard

Why can’t we all

be like that wise old bird.”

In kinderverhalen wordt graag gebruik 

gemaakt van de wijze uil. In elke span-

nende thriller of griezel film ontbreekt 

ook nimmer de spookachtige roep 

van de bosuil. November en december 

kunnen we de territoriumroep van de 

bosuil horen. Bij regen en wind zijn 

1 Keerteen

2 Spar

3 Takjes

4 Mierenleeuw

5 Blauweschicht

6 Juffers

7 Kegelgal

8 Glycerine

de bosuilen minder actief met roepen. 

Koud weer deert hen niet. Op zijn ‘oe 

oe-oehoe-oehoehoehoe’ reageert het 

vrouwtje met ‘kiewiet’. In milde win-

ters begint de balts al in januari, maar 

meestal begin februari. Misschien een 

goede gelegenheid om uw bosuilken-

nis wat op te frissen?

De puzzel:
1.  Hoe luidt de naam van onze groot-

ste, veel voorkomende en broedende 

uil?

2. Wat voor broedvogel is de bosuil?

3.  Hoe heet een jonge bosuil in een 

jeugdkleed?

4.  De vorm, kleur en grootte van het ei 

van de bosuil lijkt op een sportbal-

letje.

5.  Hoe oud kan een bosuil worden?

6.  In een bosgebied bestaat het menu 

vooral uit kleine knaagdieren. Waar-

uit bestaat het menu in een stedelijk 

gebied het meest?

7.  Waarop lijkt de bouw van het oog 

van een uil?

8.  Hoe heet de kransen van stijve veer-

tjes om elk oog van de uil?

9. Wat ben je als je iets doms doet?

10. Wanneer begint meestal het broe-

den?

11. Welke kleur ogen heeft de bosuil?

12. Hoe heet de gezamenlijk aanval van 

vogeltjes in een poging de bosuil 

uit de buurt te verdrijven? (Engelse 

term)

13. Hoe heet een vogel die honkvast is?

9 Web

10 Diapauze

11 Paringswiel 12 

Hangend

13 Warm

14 Monitoren

15 Ananasgal

16 Braakbal

17 Slak

18 Eekhoorn

19 Boommarter

20 Johanneskruid

21 Zwamvlok

22 Zaagje

De oplossing is: 

Natuurgebied Anna’s Hoeve

Opgave lidmaatschap Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
Stuur dit  formulier ingevuld op naar het secretariaat:
F. Carrière, Rozenstraat 30, 1214 BT HILVERSUM

Ondergetekende,

Naam:  M/V

Adres: 

Postcode : Woonplaats :

Handtekening :  

geeft zich op voor het lidmaatschap van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.  

De contributie bedraagt minimaal € 1,83 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart

#
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De Anna's Hoeve Koerier 
De Anna's Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad 

~van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. De Koerier be

vat artikelen, kort nieuws en mededelingen over Anna's Hoeve 

en omgeving, en over de vereniging. Het blad verschijnt drie 

keer per jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bron

vermelding. Kopij is welkom, aanlevering bij voorkeur in elek

tronische vorm bij het redactieadres: teksten in .DOC-formaat 

en afbeeldingen in .]PG-formaat. Als elektronische aanlevering 

voor u een probleem is, neem dan contact op met de redactie. 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bij

dragen in te korten en/ of te redigeren . 

Druk: Drukkerij Brügemann, Hilversum 

Opmaak: www.ontwerpfabriek.com. Hilversum 

Oplage : 1000 exemplaren 

Op Internet : www.vb-nnas-hoeve.tk 

De redactie 
De redactie van de Anl1a's Hoeve Koerier bestaat uit de 

volgende personen: 

S. Koopman ( eindredactie), 

Oude Amersfoortseweg 140, 1 2 1 2 A] HILVERSUM 

skoI40@yahoo.com, tel. 035-7723267 

A. Rebel (redactieadres) 

Willem Barentszweg 104, 1212 BN HILVERSUM 

annemieke.rebel@tiscali.nl, lel. 035-6245284 

M.L. Ruitenberg 

Lijsterweg 70, 1221 ]M HILVERSUM 

mlruitenberg@zonnet.l1l, tel. 035-6832762 

De vereniging 
De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. is opgericht 

in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten Hilversum en 

Laren gelegen gebied Anna's Hoeve in stand te houden als 

natuurgebied met rustige recreatie. De vereniging onderneemt 

hiertoe diverse activiteiten, zoals overleg met gemeenten, 

terrein beheerders en de waterbeheerders, het geven van rond

leidingen en het uitvoeren van beheerwerk. 

2 ABBA'B KO'BV1l XOBJLIBll 

Lid worden? 
Lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die 

de doelstelling van de vereniging ondersteunt. De contributie 

bedraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Neem voor meer infor

matie of aanmelding voor het lidmaatschap contact op met 

de secretaris of vul het opgaveformulier elders in dit blad in. 

Uw gegevens wijzigen? 
Neemt u voor wijziging van uw gegevens, bijvoor

beeld als U verhuist, contact op met de secretaris. 

Het bestuur 
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van An

na's Hoeve e.o. bestaat uit de volgende personen: 

F. Carrière, Secretaris 

Rozenstraat 30, 1214 BT HILVERSUM, tel. 035-6241 817 

I.I.M. de Ridder, Penningmeester 

Kamerlingh Onnesweg 250, 1223 IR HILVERSUM 

Tel. 035-6835031 

S. Koopman, waarnemend voorzitter 

Oude Amersfoortseweg 14 , I 21 2 A] HILVERSUM 

Tel. 035-7723 267 

C.A.N. van Vliet 

Minckelersstraat 171 1223 LE HILVERSUM, tel.03 5-683 3007 

Overige handige informatie 

Algemeen beheer: Poul Hulzink, hoofd terreinbeheer 

Dagelijks beheer: Gerrit Kremer, regiobeheerder Zuid 

Contactgegevens GNR: 035-6214598, internet: www.gnr.nl 

GADToezicht en handhaving : 035-6991888 

Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734 

E-mailadres van onze webmaster: 

webmaster@vb-annashoeve.nl 
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Van de redactie 
Door Sander Koopman 

Voor u ligt een speciaal nummer van de Anna's Hoeve Koerier. In dit num

mer vindt u namelijk ook een vragenlijst waarmee we uw mening vragen 

over dit blad. De nieuwe Koerierredactie is nu alweer een tijdje aan de slag 

en is benieuwd wat u vindt van het blad. Vult u dus vooral die lij st in, en 

laat ons weten wat u ervan denkt' 

Recent hebben wij iemand gevonden die de redactie wil gaan versterken; 

hierover leest u meer in het volgende nummer. Desalniettemin is er nog 

steeds plaats voor een extra redactielid , dus als u hiervoor belangstelling 

heeft, neem dan gerust contact op met één van de huidige redactieleden. 

In dit nummer verder weer veel lezenswaardige artikelen, over soms onver

wachte onderwerpen. Zo blijkt er al lange tijd een meeuwenonderzoeker 

actief te zijn in Anna's Hoeve. Redacteur Annemieke Rebel heeft hem 

opgespoord en aan de tand gevoeld. Anna's Hoeve herbergt veel vogel

soorten. Sporadisch komen er zelfs ijsvogels voor' Deze worden natuurlijk 

ook onderzocht. Hierover leest u meer in het artikel van Gerry Kluvers. 

Een heel andere kijk op Anna's Hoeve biedt Kees van Aggelen in zijn artikel 

over het speeltuinverleden. Wanneer u nu eens gaat kijken op het voor

malige restaurantterrein dan treft u een desolate vlakte aan. De restanten 

van sommige speeltuinattributen zijn nog aanwezig, vergezeld van grote 

bergen afval. Het is moeilijk te geloven dat hier ooit een bloeiend lunapark 

is geweest, en tegelijkertijd raadselachtig waarom het nu al jaren niet meer 

lukt om van deze plek iets moois te maken. Volgens het huidige inzicht 

zal deze plek teruggegeven gaan worden aan de natuur, waarbij hopelijk 

het historische huisje behouden blijft. Wij houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen' 
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Van het bestuur 
Allereerst maakt het bestuur u graag attent op de aankomende jaarvergadering. Deze 

zal worden gehouden op 23 april. Verderop in dit blad treft u de uitnodiging aan. 

Het is van groot belang dat er voldoende leden komen, het bestuur hoopt dus op uw 

aanwezigheid. Een aantal maanden geleden was het nog erg onduidelijk of, en zo ja 

hoe, de vereniging zou kunnen voortbestaan. Het hele jaar 2007 is er hard aan ge

werkt om versterking te zoeken voor het veel te kleine bestuur. Inmiddels heeft dit zijn 

vruchten afgeworpen: op de komende jaarvergadering hebben wij het genoegen om een 

nieuwe voorzitter voor te dragen, en daarnaast ook nog twee algemene bestuursleden! 

Uw penningmeester heeft de eer-

ste twee weken al veel contributies 

binnengekregen. Geweldig I Indien 

u nog niet betaald heeft, mag ik u 

dan nogmaals vragen snel te betalen? 

Dat scheelt ons veel geld. Bij voor-

baat dank voor uw medewerking I 

Dat is een resultaat waar we heel trots op zijn en dat ervoor zorgt dat de vereniging Hans de Ridder" penningmeester 

met volle kracht vooruit kan. 

Dat is momenteel ook hard nodig, want de dreiging van een busbaan langs Anna's VRIJWILLIGERS 
Hoeve neemt serieuze vormen aan en moet worden afgewend. In ieder geval staat het GEVRAAGD VOOR 
nieuwe bestuur voor de uitdaging om de gevolgen van dit plan voor Anna's Hoeve te CULTUUR- EN VRIJE
minimaliseren. Daarnaast zal er ook intern het nodige werk verzet moeten worden. Het TIJDSMARKT 
kersverse bestuur zal zich buigen over een nieuwe taakverdeling, en gaan verkennen of Begin september organiseert de 

er misschien nieuwe activiteiten ontplooid kunnen worden rondom Anna's Hoeve. U gemeente Hilversum haar jaarlijkse 

gaat hier zeker nog meer van horen! Cultuur- en Vrij etij dsmarkt. Op deze 

Het enige wat wij ons voorlopig nog wensen is een secretaris per april 2009 . Hiervoor markt presenteert het Hilversumse 

treft u een advertentie en vacature aan in dit nummer. Neemt u wederom in overwe- verenigingsleven zich aan de bezoe-

ging of dit iets voor u is of misschien kent u wel een geschikte kandidaat. kers, die op deze wijze kennis maken 

Hopelijk zien wij u op de jaarvergadering op 23 april. met het brede aanbod van activiteiten 

in Hilversum. Ook onze vereniging 

Het bestuur. 

Mededelingen 
van h~t bestuur 

GEZOCHT: SECRETARIS 
Het bestuur van de Vereniging tot 

Behoud van Anna's Hoeve zoekt per 

april 2009 een nieuwe secretaris . Als 

secretaris bent u het eerste aanspreek

punt van de vereniging. De secretaris 

verzorgt de externe contacten, beheert 

de inkomende en uitgaande post en 

leuk vindt om in een gezellig be

stuur bij te dragen aan het behoud 

van Anna's Hoeve. Als u meer in-

formatie wilt, neemt u dan contact 

op met de huidige secretaris: 

F. Carrière 

Rozenstraat 30 

1214 BT HILVERSUM 

035 -6241817 

fcarriere30@gmail.com 

notuleert tijdens de bestuursvergade- OPROEP: BETAAL UW 
ringen . Ledenadministratie doet u in CONTRIBUTIE OP TIJD! 
samenwerking met de ledenadministra- In het briefje bij de acceptgiro die u 

teur. Voorafgaand aan de benoeming half januari ontving, vroeg ik u om 

zal de huidige secretaris u inwerken. bij voorkeur zo vroeg mogelijk te 

Wij zoeken iemand die enigszins betalen, om op die manier de kosten 

vaardig is met de computer en het voor de vereniging laag te houden. 
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is steevast op deze markt aanwezig 

met een kraampje. Het bestuur zoekt 

twee à drie vrijwilligers die de yereni

ging willen vertegenwoordigen door 

onze informatiekraam te bemannen. 

U wordt voorzien van informatie- en 

promotiematerialen. Als u belangstel

ling heeft, neemt u dan contact op 

met de secretaris, mevr. F. Carrière. 



Uitnodiging algemene ledenvergadering 2008 
Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden 

gehouden op woensdag 23 april 2008 om 19.30 uur in Wijkcentrum St. ]oseph, restaurant, Minckelerstraat 71, 1223 LD 

Hilversum. telefoon 035-6478347 

AGENDA 

I. Opening door de waar

nemend voorzitter 

2. Notulen van de op 24 april 2007 

gehouden jaarvergadering (afge

drukt in de Koerier jaargang 24 

nummer 2, 2007). De notulen 

zullen in de zaal liggen, zodat ze 

al voor aanvang van de vergade

ring kunnen worden ingezien. 

3. Ingekomen stukken (voor 

deze vergadering) 

4. Jaarverslag van de secretaris (af-

gedrukt in deze Koerier) 

5. Financieel jaarverslag 2007 (idem) 

6. Begroting 2008 (idem) 

7. Verslag van de kascontrolecommissie 

8. Benoeming van de nieuwe 

kascontrolecommissie 

9. Bestuursverkiezing. Het bestuur 

draagt voor: 

als voorzitter van het bestuur: 

Winnifred Brugman 

als algemeen bestuurslid: 

Lisette Reiche 

Sander Reiche 

10. Mogelijke nieuwe activi

teiten in Anna's Hoeve 

11. Rondvraag 

12. Sluiting van het huishoudelijk 

gedeelte van de vergadering 

j 3. Pauze 

14. Lezing over een nader te be

palen actueel onderwerp 

15. Gezellig samenzijn met 

hapjes en drankjes 

Ook niet-leden zijn van harte wel

kom, maar aan eventuele stemmin-

gen mogen alleen leden meedoen. 

Alle hapjes en drankjes zijn vanavond 

voor rekening van de vereniging. 

Getracht zal worden de bij

eenkomst om uiterlijk 22.30 

uur te laten eindigen. 

Het bestuur hoopt op uw 

aanwezigheid: u bent welkom! 

JAARVERSLAG 2007 
Door Frances Carrière, secretaris 

Bestuur 

Het bestuur is dit jaar een stuk kleiner 

geworden: Meijndert Ruitenberg en 

Jan Paul van Hemert zijn op de vorige 

ledenvergadering afgetreden en Wouter 

Lafontaine heeft zich daarna tussentijds 

teruggetrokken. Meijndert Ruiten-

berg heeft het bestuur ondersteund 

bij de overleggen met de politiek. 

Het bestuur vergaderde ongeveer eens 

in de twee maanden, steeds bij een 

van de bestuursleden thuis; er werd 

veel tijd besteed aan het zoeken van 

een nieuwe voorzitter, wat gelukkig 

begin januari 2008 eindelijk gelukt is. 

De bestuurssamenstel-

ling is nu als volgt : 

S.Koopman, waarnemend 

voorzitter, 

aftredend 2009 

F. Carrière-Boon secretaris 

aftredend 2009 

J.J.M. de Ridder penningmeester

aftredend 201 0 

C.A.N. van Vliet lid 

aftredend 2009 

Leden 

De vereniging telde per j januari 2006 

922 leden en per 31 december 859. Het 

ledenaantal is dus met 63 afgenomen; 

dat is meer dan de voorgaande jaren, 

omdat we niet mee konden doen met de 

Vrijetijdsmarkt in september, waar we 

altijd veel nieuwe leden werven. Dit jaar 

viel de Vrijetijdsmarkt namelijk samen 

met allerlei andere activiteiten, zodat we 

te weinig vrijwilligers bij elkaar kregen. 

Aan het eind van het jaar hebben 

we een paar leden erbij gekregen 

in verband met de ontwikkelin-

gen rond het HOV (de busbaan). 

Anna's Hoeve Koerier 

Er zijn drie nummers van de Koerier 

verschenen, steeds in de mooie nieuwe 

lay-out. Er is een redactielid bij geko

men: Annemieke Rebel. Wij kwmen nog 

steeds extra redactieleden gebruiken. 

Ledenvergadering 

op 24 april 2007 vond de ledenverga

dering plaats in de Morgensterkerk. Er 

waren naast het bestuur 12 leden aan-

wezig. Voor de pauze werden de huis

houdelijke zaken afgehandeld, zoals de 

samenstelling van het bestuur en de 

financiën, en na de pauze heeft Walter 

Donker een presentatie gegeven over de 

plannen voor een nieuwe waterzuive

ring. Het was tot op de laatste dag voor 

de vergadering niet duidelijk of deze 

lezing door zou gaan; daarom waren er 

minder leden aanwezig dan je bij zo'n 

actueel onderwerp zou verwachten. 

Activiteiten in het terrein 

Onze bosploeg is weer erg actief 

geweest, er zijn wel wat minder uren 

gedraaid, namelijk 441 werkuren in 
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plaats van de 522 van het jaar ervoor. De 

groep bestaat uit zes personen, die niet 

alle zes altijd aanwezig zijn. De meeste 

tijd werd besteed aan het bestrijden van 

de Amerikaanse Vogelkers in het bos; op 

de heideveldjes werden allerlei soorten 

kleine boompjes en struiken weg

gehaald om ervoor te zorgen dat deze 

open plekken niet dicht zouden groeien. 

Rondom de heringerichte Speelweide 

werd ook onkruid gewied om de jonge 

aanplant daar een kans te geven. 

Anna's Hoeve en de politiek 
Het was politiek gezien minder rustig 

dan het jaar ervoor: Waternet is bezig 

geweest met het nieuwe ontwerp voor 

een waterzuiveringsinstallatie en de 

provincie is in overleg m et de gemeente 

over een busbaan tussen Huizen en Hil

versum, die volgens de provincie door 

Anna's Hoeve zou moeten lopen. Het 

Plan Al1l1a'S Hoeve loopt in ieder geval 

behoorlijk vertraging op: zolang de 

plannen voor de nieuwe waterzuivering 

niet rond zijn, kan er niet gewerkt wor

den aan de nieuwe woonwijk. Geluk

kig gaat de sanering van de vijvers wel 

door; het bestuur houdt dat in de gaten. 

Er lopen nog geen inspraakprocedures 

o.i.d., dus we kunnen geen bezwaar 

indienen tegen zoiets als de busbaan, 

maar het bestuur houdt wel de vinger 

aan de pols en heeft bij v. een gesprek 

aangevraagd met de provincie. Intussen 

stond laatst een artikel in de Gooi en 

Eemlander waarin al werd uitgegaan van 

de busbaan door Anna's Hoeve, terwijl 

daar nog geen besluit over genomen is. 

Tenslotte 
De komende tijd moeten we dus alert 

zijn op ontwikkelingen rond het plan 

Anna's Hoeve en moeten we ervoor 

zorgen dat er geen busbaan door 

Anna's Hoeve komt. Voor het bestuur 

en de leden alle hens aan dek' 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2007 

Door Hans de Ridder, penningmeester 

Inkomsten 2007 en begroting voor 2008 

IN begroting 2007 gerealiseerd begroting 2008 

Betalende leden 935 860 825 

Contributie 4800 5233 4000 

Transport 0 0 0 

Gift 0 0 0 

Boeken 100 727 100 

video, 0 0 

recreatie rapport 

Tekort 0 

Subtotaal in 4900 5960 4 100 

rente 100 63 100 

kapitaalrekening 

Totaal in 5000 6023 4200 

Uitgaven 2007 en begroting voor 2008 

UIT begroting giro kas Kas ge- begroting 

2007 uit uit realiseerd 2008 

kantoor artikelen 300 0,00 0 0 150 

lief en leed 200 752,75 0 753 400 

Jubileum viering 0 0,00 0 0 0 

koerier 3000 245,63 0 246 2000 

drukwerk 150 49,50 0 50 150 

bestuur+porto 500 683,20 0 683 750 

boswerk 100 39,50 0 40 100 

KvK 40 21,62 0 22 25 

Lidmaatschappen 30 11,25 0 1 1 25 

PR 100 0,00 0 0 100 

Diversen 30 0 67,70 0 68 300 

Website 180 180,00 0 180 200 

Totaal uit 4900 2051 0 2051 4200 

Saldo-overzicht en samenvatting resultaat 

Saldi per 3 1- 12-2006 Saldi per 31- 12-07 

Kas 110,40 Kas 213,90 

Giro 5. 177,68 Giro 8.982,74 

Kapitaalrekening 6.292,76 Kapitaalrekening 6.355,69 

Totaal 11.5 80,84 Totaal 15.5 52,33 

Totaal inkomsten 2007 6.023 

Totaal uitgaven 2007 2.051 

Toename vermogen 3 .971 



Korte toelichting 

De inkomsten waren ho

ger dan verwacht doordat: 

1) De leden een ongeveer 10% hogere 

bijdrage (per lid) betaalden. 

2) We een eenmalige verkoop van 

boekjes konden realiseren. 

De uitgaven 
waren lager doordat: 

1) We maar één Koerier hebben 

betaald (Een kwam ten laste van 

2006, een is pas betaald in 2008). 

2) Er weinig actie te voeren was. De 

HOV-baan is een recente bedrei

ging en heeft zodoende geen 

kosten veroorzaakt in 2007. 

Voor 2008 verwacht ik dalende 

inkomsten door terugloop van het 

ledental en hogere kosten voor 

de inning van de contributie. 

Vragenlijst Lezersonderzoek Anna's Hoeve Koerier 

Geachte heer, mevrouw, 

Als redactie en bestuur van de Anna's Hoeve Koerier 

willen we graag een beter beeld krijgen van de waardering 

van de Koerier door onze leden. Daarom sturen we u deze 

vragenlijst met negen vragen. Zou u zo vriendelijk willen 

zijn deze lijst in te vullen en te rewurneren? Op basis van 

uw bevindingen kunnen wij verbeteringen aanbrengen aan 

de Koerier. U kunt de lijst inleveren bij of opsturen naar 

één van de onderstaande adressen: 

H. de Ridder 

Kamerlingh Onnesweg 250,1223 JR HILVERSUM 

S.Koopman 

Oude Amersfoomeweg 140, 1212 AJ HILVERSUM 

M. Ruitenberg 

Lijsterweg 70 ,1221 JL HILVERSUM 

A. Rebel 

W. Borentszweg 104 , 1212 BN HILVERSUM 

Deze vragenlijst is Wt 15 mei 2008 ook als Word-docu

mem te downloaden vanaf www.vb-annashoeve.nl .• kies 

Vereniging-Lezersondenoek Koerier. 

Directe 

link:, hnp: / / www.vb-annashoeve.nl/verenigi/ Lezers

ondenoek.htm 

Stuur uw elekrronisch ingevulde lijst naar: sko 140@ 

yahoo.com 

Algemene vragen: 

1- Uw geslacht 

2 - Uw leeftijd 

OM 

0<30 

030-50 

0>50 

OV 

3- Uw hoogst genoten opleiding 0 LBO,VMBO 

o MAVO, MBO 

o HAVO,VWO, HBS 

o HBO, universiteit 

4- Duur van uw lidmaatschap 0 < 1 jaar 

o 1 - 5 jaar 

05- 10 jaar 

0> 10 jaar 

Waardering en leesgedrag 

5 -Wat is uw oordeel, uitgedrukt in een cifer van 1 

(zeer slecht) t/m 10 (zeer goed), over de inhoud en opmaak 

van de Anna's Hoeve Koerier? (antwoord omcirkelen a.u.b.) 

-Inhoud 

-Opmaak 

12345678910 

12345678910 

6-Leest u de Anna's Hoeve Koerier ... 

o Helemaal 

o Gedeeltelijk 

o Niet, reden: 

7 -Welke rubrieken leest u en hoe waardeert u deze? 

Rubriek Gelezen? Waardering? 

Van de redactie altijd/soms/nooit 12345678910 

Van het bestuur altijd/soms/nooit 12345678910 

Hoofdartikelen altijd/ soms/ nooit 12345678910 

KOr! nieuws altijd/ soms/ nooit 12345678910 

Puzzel altijd/ soms/nooit 12345678910 

Spotje op safari altijd/ soms/ nooit 12345678910 

Waterstanden altijd/ soms/nooit 12345678910 

8-Verschijningsfrequentie: de Anna's Hoeve Koerier verschijnt nu 

drie keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie? 

OTe laag 

o Precies goed 

OTe hoog 

9-Heeft u nog opmerkingen of verbetervoorstellen v 

oor de Anna's Hoeve Koerier? 

o Ja, namelijk:ijk: 

o Nee 

Namens het bestuur en de redactie hartelijk dank voor uw 

medewerking! 
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Het noemen van de naam Anna's Hoeve 

vervult vele oudere Hilversumse harten 

met nostalgie. De theeschenkerij 

en het pretparkje waren geliefde oorden 

voor ontspanning. Hoe anders ligt het 

er tegenwoordig bij! In dit artikel 

een geschiedenis van de uitspanning 

Anna's Hoeve 

Door Kees van Aggelen 

Geschiedenis van 

De lustwarande 
De gemeente Hilversum kreeg op 5 juli 1931 het 

gebied Anna's Hoeve te koop aangeboden door de 

spoorweg directeur jhr. ir. j.A. van Kretschmar van 

Veen. Er waren verschillende voorwaarden en nog voor 

de feitelijke overdracht op 21 maart 1932 was Van 

Kretschmar overleden. Het huis Anna's Hoeve was in 

de 1ge eeuw een boerenwoning en boswachtershuis. 

Met de annkoop van het gebied Anna's Hoeve had de 

gemeente Hilversum grote plannen. Het gebied zou 

worden omgetoverd tot een lustwarande voor het Gooi . 

Blijkbaar zagen ook anderen wel wat in een florissante 

toekomst voor het gebied. AI op 7 augustus 1931 schreef 

de Amsterdammer j.H. van Santen dat hij Anna's Hoeve 

wel wilde pachten! Een week later krijgt de man antwoord 

van de gemeente: dat daartoe nog geen plannen bestaan. 

Schaftlokaal en 
theeschenkerij 
Tijdens de aanleg van de siervijvers en de berg van 

Anna's Hoeve in 1933 en 1934 werd er in het huis 

geschaft. Daartoe werd een serre aangebouwd. Het 

werk werd uitgevoerd door werklozen ("werkverschaf

fing"). In de zomer van 1934 verkocht de pachter 

H. Kelder ook frisdranken vanuit deze keet. 
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Een jaar later werd de woning verbouwd tot thee

schenkerij. De zaak werd verpacht door de gemeente 

Hilversum aan de heer J. van der Veen uit de Mete

orenstraat. Hij deed veel om de aantrekkelijkheid te 

vergroten. Zo zorgde hij voor een tent, die in het gras 

voor de berg werd geplaatst. Daar speelde muziek van 

de bekende Ger de Roos. In deze periode sprnk men wel 

over Eldorado van het Gooi. Het gezelligste zitje voor 

elke beurs! Ook tijdens de periode 194-0-194-5 probeerde 

Van der Veen de theeschenkerij draaiende te houden. 

Na de oorlog werd het huis korte tijd bewoond door 

zijn dochter, mevrouw F.E. Schothorst-van der Wen. 

Restaurant en speeltuin 
In 1950 kreeg E. Kreekel Anna's Hoeve in erfpacht. 

Hoe dat gegaan is, is niet helemaal helder. Mon

delinge bronnen (in 1988) spraken over steekpen

ningen! De familie Kreekel is bekend in de wereld 

van pretparken. De familie runt al jaren het fami

liepretpark Koningin Juliana Toren in Apeldoorn. 

Bij Anna's Hoeve liet de heer Kreekel in 1950/1951 

o.a. een werkplaats en speeltuinattracties aanleggen. 

In datzelfde jaar werd ook het restaurant gebouwd. Dit 

kwam westelijk van het oorspronkelijke huis Anna's 

Hoeve te staan. Achter het huis en restaurant kwam de 

speeltuin, die werd voor een groot deel tussen de oude bo

men aangelegd. Deze bomen hadden de hongerwinter over

leefd. Mogelijk dat bij de aanleg van het pretpark er van 

overheidswege geen kapvergunning( en) is of zijn gegeven. 

De speeltuin Anna's Hoeve bestond onder andere uit 

een achtbaan, een spookhuis, een tteintje, een reu-

zenrad, een botsautobaanen een old-timerbaan 

Ook waren er de gebruikelijke speeltuin toestellen voor de 

wat jongere kinderen, zoals schommels, draaimolen, enzo

voort.Verder waren er voor de jonge kinderen attributen in 

de sprookjessfeer, zoals op oude ansichtkaarten te zien is. 

Bij de Bergvijver was het mogelijk om roeibootjes te 

huren. De verhuurder had wel 4-0 stalen roeiboten in 

het water liggen. De betaling van de boothuur moest 

aan het einde van het varen worden voldaan. Menig 

gebruiker liet zijn boot achter en liep zonder te beta-

len terug naar de parkeerplaats! De verhuurder moest 

de bootjes dan weer ophalen. De schrijver en uitgever 

Martin Ros beschrijft in "Herinneringen aan mijn 

rijke roomse jeugd" zijn ervaringen als hulpkracht! 

vakantiehulp in de speeltuin van Anna's Hoeve: 

"In het midden van de jaren vijftig deed ik mijn intrede 

op de uitspanning Anna's Hoeve en trad ik als vakan

tiehulp in dienst van de heer Kreekel, die je liet werken 

van 's morgens acht tot 's avonds tien uur - want dan 

konden er nog steeds bussen met toeristen komen 

- maar die daar dan ook een volle veertig gulden per 

week voor over had. Het spookhuis was het aantrek

ke�ijkst om te bewaken. Dan kon je nog wel eens met 

een meisje of een dame alleen, meeliften en tijdens 

de rit bepaalde bewegingen uitvoeren die vanwege de 

schrik over alom opduikende spoken niet slecht vielen; 

ze konden als steun en toeverlaat worden opgevat. 

Maar ik was toch het meest verzot op de botsautootjes, 

waarmee ik leerde jongleren als een kermisklant". 

Bosrestaurant 
Medio 1970 taande de belangstelling voor het lunapark. 

Bovendien werd het restaurant op I maart 1972 getroffen 

door een brand. Het werd in oude stijl weer opgebouwd. In 

deze periode gingen de eigenaren zich meer toeleggen op 

het restaurant.Anna's Hoeve werd in 1986 zelfs bosres

taurant. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw waren bijna 

alle attributen van het pretpark ontmanteld. Thssen de bo

men lopend kon men nog herkennen dat daar een bepaald 

parcours van een attractie had gelopen. Met de eigenaren, 

de gebroeders De Brave, veranderde de uitspanning meer 

in een party- en vergadercentrum. Er waren concerten, re

cepties, bingoavonden enz. Zelfs vonden er opnames plaats 

bijvoorbeeld van Johnny Lion samen met de Jumping 

Jewels, die voor uitzending in het programma Veronica 

Countdown Café bedoeld waren. In 1988 probeerden de 

eigenaren van het voorste deel van het huisje Anna's Hoeve 

nog een soort kiosk te maken. Men had zelfs al een naam 

op de glasgevel had geschilderd. Ze kregen daar echter 

geen toestemming voor en dat zaakje ging niet door! 

Paviljoen Anna's Hoeve 
·In 2000 kwam het 25.000 meter grote horecacomplex 

in de verkoop. Het duurde meer dan een jaar voordat er 

een juiste gegadigde was. Horecaman Franck Rodenburg 

kocht het en liet het vanaf de zomer 2001 grondig 

verbouwen. De buitenkant en het interieur ondergingen 

een grote metamorfose. Ook kreeg het complex een 

nieuw naam: CasteHum Novum. Deze naam verwijst 

naar het restaurant Castellum Novum in De Meern. In de 

omgeving van De Meern was een Romeins castellurn, een 

wachttoren of legerplaats langs de grens van het 

Romeinse rijk. Op Anna's Hoeve naderde Castel

lum Novum Hilversum medio februari 2002 zijn 

voltooiing. Het gebouw zag er mediterraan uit. Het 

had de laatste jaren een terracotta getinte gevel 

met oranje houtpartijen en kozijnen. Overigens 

veranderde de kleur binnen een jaar. De stenen in 

de gevel werden lichtgeel en het houtwerk werd nu 

blauw uitgevoerd. Het nieuwe complex werd weer 

een restaurant en partycentrum. Maar de naam Castel

lum Novum sloeg in Hilversum niet aan. Horecaexploi

tant Rodenburg had wel wat namen in de aanbieding: 

Sint Anna's Hoeve,Anna's Place, Hillywood Maar hij 

opteerde toch voor een duidelijke en herkenbare naam. 

Daarom werd in 2004 de naam gewijzigd in Paviljoen 

De Nieuwe Anna's Hoeve.Vanaf voorjaar 2005 werd 

geadverteerd met de naam Paviljoen De Anna's Hoeve. 

Brand 
n de nacht van 15 augustus 2005 brandde het restau

rant De Nieuwe Anna's Hoeve af. De brand werd door 

een voorbijganger om 3.15 uur gemeld. Het vuur is 

in het linker gedeelte begonnen, waar precies was niet 

duidelijk. Drie uur later werd het sein "brand mees-

ter" gegeven. Het gebouw was geheel verloren gegaan. 

Bedrijfleidster Rosanna van der Ben en haar man Patrick 

moesten met kinderen en huisdieren het ernaast gelegen 

huis verlaten. Er was geen redden meer aan: het restau

rant De Nieuwe Anna's Hoeve brandde volledig af. 

De ruïne van het afgebrande restaurant heeft twee 

jaar lang de gemoederen bezig gehouden. 

Pas in het najaar van 2007 werden de restanten 

afgevoerd. Het huis Anna's Hoeve staat, onbewoond, 

nog op de plek waar het in 18# gebouwd werd. Het 

is nu een prooi voor vandalisme. Dat is erg jammer! 

Een gebouw met zo'n belangrijke geschiedenis verdient 

een beter lot. Is het nu echt niet mogelijk om daar een 

nieuwe bestemming voor te geven? Er is al een idee: 

de kinderboerderij, die nu nog aan de Raafstraat zit. 
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In februari was er weer onderhoud 

gepleegd aan de f vijf ij svogelwanden 

in Hilversum, die we voor de IJsvo

gelwerkgroep controleren. Het is de 

bedoeling dat we het mos weghalen 

op de aardewanden. Overtollige takken 

worden gesnoeid. En eventueel wordt 

de waterkant uitgediept, zodat het 

water tot aan de aardewand komt. Zo 

kan geen rover bij de ijsvogelnestgang 

komen. Wij, Rien en ik, gingen toen 

ons derde jaar in met onze iJsvogel

wanden. Zo voelt dat ook: onze. Zal het 

er dit jaar dan van komen? Het voelt 

net als een bevalling. Elk jaar klopt ons 

hart vol verwachting. We zien regelma

tig overal ijsvogels, maar een broedsel 

in een wand die je zelf onderhoudt 

en controleert is net even anders. 
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17 maart, 13.00 

De eerste controle doen we in maart; 

het is dan de baltstijd van de ijs

vogels. In deze maand gaan ze ook 

voortvarend aan de slag met het 

graven van de nestgang. Het is te

leurstellend. Er zitten wel aardig wat 

nestingangen in onze vier wanden, 

maar het zijn slechts probeersels. 

Wand 1 heeft vier gaten, misschien dat 

één daarvan wat zou kunnen worden? 

Bij aardewand 2 zien we mogelijk een 

ingang van een ijsvogelnest. Aarde

wand 3 heeft twee gaten, het meest 

rechtse gat bevat nestmateriaal van een 

winterkoning. Dat vinden we toch ook 

wel leuk. Trouwens , vaak genoeg zal je 

een nestgang van een ijsvogel bij een 

nest van een winterkoning aantref-

fen . De ij svogel houdt er wel van zo'n 

alert en agressief winterkoningpaartje 

als buren te hebben, die hem tijdig 

waarschuwen voor onraad. Dus mis

schien dan toch het linker gat voor 

ons Blauw saffiertje? Wand 5 is een 

omgetrokken boomkluit; de nestin

gangen daarin zijn bijna niet meer te 

tellen, het lijkt wel gatenkaas. We tellen 

maar liefst dertien gaten. Drie daar-

van noteren we als veelbelovend. We 

observeren dit allemaal op afstand met 

de verrekijker. Nergens is een ij svogel 

te bespeuren, ook niet na meer dan een 

half uur op wacht te hebben gezeten. 

3 april , 1 5 .00 

Bij de tweede controle in april is er 



iets meer leven in de brouwerij. Na 

twaalf minuten komt een Blauwe 

schicht uit het westen aanvliegen en 

scheert voorbij wand 1, om ver

volgens zuidwaarts te gaan. Hoop

vol blijven we nog een kwartier 

wachten, maar dit levert niets op. 

Bij de kluit zien we een Grote 

bonte specht insecten peuren uit 

een boomstam. Net als bij wand 3 

is ook in deze wand een nest van 

een winterkoning. We blijven kij

ken hoe pa of ma winterkoning met 

een bek vol mos het gat in gaat. 

28 april 

11.20 - 11.45 bij wand 1 geen leven 

11.50 - 12.05 wand 2 vliegt een 

Blauwe schicht als een raket voorbij 

11.55 - 12.08 wand 3 wordt in-

tussen door Rien gemonitoord 

en hij heeft zelfs geen glimp van 

een ijsvogel gezien, dus ik mag 

helemaal niet mopperen. 

12.30 

Nu dan maar even te water gaan en 

met de zaklantaarn de diepte van de 

nestgangen inschatten. We gaan er 

niet met een stok in prikken, want 

stel je eens voor dat we toch .. 

Rien wordt bijna getroffen door een 

schicht' Op het moment dat hij in het 

water voor wand 1 staat, vliegt er een 

ijsvogel uit een nestgang rakelings 

langs zijn hoofd. Verse loopsporen 

zijn bij de ingang waar te nemen en 

eronder ligt een zandheuveltje. Rien 

schat de gang zo'n 60-80 cm diep. 

Verrukt over een mogelijke aanstaande 

bevalling besluit ik niet te gaan kijken. 

12.38 -12.50 

Wand 2 heeft een gang van zo'n 20 cm 

diep, ook hier ligt het afgegraven zand 

eronder. In wand 3 zien we het prach

tige mosnestje van een winterkoning, 

maar er liggen geen eitjes. Vele van de 

dertien nestingangen in kluitwand 5 

hebben spinrag. Dit betekent dat zo' n 

nestgang niet in gebruik is. Twee gaten 

zonder een spinnenweb zijn ongeveer 

25 cm en een derde gat is nog wat 

dieper. Net als in wand 3 zit ook in 

wand 5 een nestje van een winterko

ningpaartje. Hier ook nog geen eieren, 

maar het is een schitterend kommetje 

van mos, behangen met veertjes waar 

interieurontwerper Jan des Bouvrie 

nog wat ideetjes van kan opsteken. 

Vol verwachting laten we onze een

entwintig nestingangen achter ons. 

10 mei, 08.05 

Wand 1 was de laatste keer zo veel 

belovend, dat we besluiten hier 

eerst verdekt op wacht te zitten . 

08.48 

Ons wachten wordt beloond. Vrouwtje 

komt met een langgerekt "ti - it" aan

vliegen. Het vrouwtje is te herkennen 

aan de zwarte ondersnavel met aan de 

basis een dofrode vlek. De ondersnavel 

van het mannetje is geheel zwart, dat 

is het enige uiterlijke verschil tussen 

beide seksen. U kunt zich misschien 

voorstellen dat het soms niet mogelijk 

is het geslacht te determineren. Vijf 

minuten zit ze op de tak voor de wand, 

daarbij wel 15 -20 keer hoge gelUidjes 

uitstotend. Tegelijkertijd beweegt ze 

haar kop op en neer. We hebben geen 

idee waarom ze dit gedrag vertoont . Ze 

is toch niet aan het hikken' Hikken is 

de voorbereiding voor het vangen van 

vis d.m. v. op- en neergaande bewe

ging van o.a. de kop. Het is noodza

kelijk continu de ijsvogels, de tak of 

de nestingang in het vizier te houden, 

want ze zijn vliegensvlug en verdwij

nen spoorloos. We hebben ontdekt 

dat dit ijsvogelechtpaar stilletjes te 

werk gaat, hun komen en gaan wordt 

meestal niet vooraf gegaan door een 

luide roep, die ons zou waarschuwen. 

Één moment van onachtzaamheid en 

je weet niet waar ze gebleven zijn. 

08.53 

Een ijsvogel zit bij aankomst heel 

kort op de tak, om daarna meteen de 

nestgang in te vliegen. Het gebeurt 

allemaal razendsnel zodat er geen 

tijd is om het geslacht vast te stel-

len. Kort daarna vliegt er een ijsvo-

gel uit, plonst eenmaal in het water 

en vliegt luid roepend weg. We zien 

daarbij z'n snavel open gaan en zien 

aan de geheel zwarte snavel dat het 

een mannetje is. Hij maakt het eigen

domsrecht op zijn gebied kenbaar door 

het luide roepen tijdens de vlucht. 

Hiermee houden het mannetje en 

vrouwtje ook contact met elkaar. 

Intussen scharrelt een zanglijster om 

ons heen, achtervolgd door haar twee 

bedelende jongen. Het lijkt wel of er 

iemand over het bladtapijt wandelt, zo 

veel lawaai maakt deze vogel bij het 

zoeken naar insecten onder de blade

ren. Zijn dat witte uitwerpselsporen op 

de tak bij de wand? Eventjes dwalen 

onze ogen af naar een aardhommel. 

We zien nergens bloemen, zal hij hier 

dan een nestingang hebben? Alles 

draait bij ons nu om nesten en sporen. 

09.26 

De wereld warmt zich op. Rondom 

onze schuilplek wennen de vogels aan 

ons en komen steeds dichterbij. behal

ve ... Een zanglijster zingt het hoogste 

lied. 'Biskwie ' of is het 'Hysterie', zit 

ook weer op zijn vaste stekje, zo'n twee 

meter bij ons vandaan. Op een klein 

dood takje zingt hij zij n lied met de 

welbekende vinkenslag aan het eind: 

"Hé, we gaan toch niet dutten, hè?". 

10.00 

Ons geduld wordt zwaar op de proef 

gesteld. We zijn geen stilzitters en 

hebben last van een gevoelloos zitvlak 
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na twee uren observeren. Hebben we 

het ons dan allemaal verbeeld) Het 

lijkt of de natuur ons in de maling 

neemt. Een Groene specht schater

lacht. Alles wat vliegt wordt in eerste 

instantie voor blauw aangezien. De 

wens is veelal de vader van de ge

dachte. We wisselen nieuwtjes uit om 

de tijd door te komen. Wist je dat: 

- het gemiddelde gewicht van een 

ijsvogel rond de 36 gram ligt) Dit is 

evenveel als zeven 

velletjes papier op A4-formaat; 

- er in Nederland geringde ij svo

gels terug gemeld zijn uit Tsjechië, 

1400 km vliegen? Dit zijn echter 

wel uitzonderingen, de meeste 

ijsvogels blijven in ons land; 

- een ij svogel in de vlucht een snel

heid van 80 km/uur kan bereiken?; 

- 2002 een topjaar voor de ijs-

vogel was met naar schat-

ting 650-700 broedparen?; 

- er in 2002 veel van deze paartjes 

tot drie broedsels zijn gekomen?; 

- de ijsvogel de lievelingsvogel 

was van Willem van Oranje); 

- Vincent Van Gogh op zijn schilde

rij van de kerk van Nuenen (1884) 

een vissend ijsvogeltje schilderde); 

- in Biddinghuizen de baby's niet 

door de ooievaar maar door de 

ij svogel worden gebracht) 

11.05 

ACTIE I Vrouwtje, herkenbaar aan 

de dofrode ondersnavel, zit op 

de tak en duikt de nestingang in 

om er even later weer uit te ko

men. Ze maakt haar snavel schoon 
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op de tak en vliegt er vandoor. 

11.30 

Bliksemsnel komt er eentje aanvlie

gen en verdwijnt net zo snel als 'het' 

gekomen is noordwaarts. Als ik meteen 

naar de nestingang terugkijk, word ik 

aangenaam verrast door een vrouw-

tj e op de tak. Ze beweegt haar kop 

op en neer en het lijkt weer alsof ze 

aan het hikken is. Na een paar mi

nuten duikt ze de nestingang in. 

11 .48 

Het vrouwtje verlaat het nest en 

vliegt in westelijke richting. 

11. 5 5 

Uit het westen krijgen we weer bezoek. 

De bezoeker zit voor één tel op de 

tak om dan zuidelijk verder te gaan. 

12.07 

Het mannetje zit op de tak, 

schrikt en vliegt weg 

12.16 

Het vrouwtje nadert uit het westen. 

Telkens als een van de ijsvogels aan 

komt vliegen zal hij of zij eerst op de 

tak voor de nestingang landen. Ook 

nu doet zij dat weer om daarna haar 

weg te vervolgen de nestgang in. Na 

de landing vergewissen de vogels zich 

namelijk eerst ervan dat de kust veilig 

is om het nest te kunnen bezoeken. 

Een ijsvogel kan zijn kop 180 graden 

draaien. Vaak genoeg zagen we het hem 

doen als hij onraad dacht te bespeu

ren of vreemde geluiden hoorde. 

Tot 14.00 uur was het een komen 

en gaan, nestgang in en uit, maar 

nooit had er één een visje bij zich. 

3 juni, 17.15 

We doen nu een avondcontrole. Het 

lijkt wel of voor wand 1 een houten 

klimrek is geplaatst. In plaats van onze 

tak staan er nu kris-kras verschillende 

lange takken in het water. Wie heeft dat 

nu gedaan) Een of andere bouwvakker 

die zich vergist heeft in zijn lokatie) 

Zal onze ijsvogels door deze verstoring 

letterlijk en figuurlijk" gevlogen" zijn) 

We zien wel uitwerpselen op de tak. De 

ingang lijkt 1 0 cm breed, maar is wel 

uitgesleten. Dat duidt erop dat de nest

gang in gebruik was. We zijn niet erg 

optimistisch door deze verbouwing. 

17.25 - 17.59 

Wonder boven wonder komt het 

mannetje met een pracht van een vis 

aangevlogen I De vis is zo groot dat hij 

aan alle kanten uit zijn snavel bun-

gelt. Opgelucht halen we adem dat de 

verstoring geen negatieve gevolgen 

had. De kop van de vis ligt vooruit 

gestoken in zijn snavel en dat is nog 

meer goed nieuws voor ons. Immers, 

dat betekent dat de vis niet voor hem 

zelf is, maar dat hij deze zal aanbieden 

aan zijn vrouwtj e. Het vrouwtj e is dus 

aan het broeden! Met de vis in deze 

positie zal zij zich bij het doorslikken 

van de vis niet kunnen bezeren aan de 

stekels. Als hij weer uit de nestgang te 

voorschijn komt, plonst hij niet minder 

dan acht maal in het waterlil Zoiets 

denk je alleen maar te kunnen zien 

op Discovery Channel! Telkens komt 

hij weer terug op dezelfde plek op de 

tak . Wat een onverwachts magnifiek 

gebeuren om dat zoveel keer te mogen 

aanschouwen! Het is een ondiepe 

plons, want hij duikt niet echt diep 

zoals bij het jagen op vis. Ondiepe 

plonzen zijn baden om zijn verenpak 

te ontdoen van zand of visresten. 

18.10 

Het mannetje heeft er zin in en 

komt binnen elf minuten weer 

met een vis. Na het afgeven van de 

vis in de nestgang, neemt hij dit

maal drie keer een bad. We kun

nen er geen genoeg van krijgen. 

18.42 

Hij is een goede echtgenoot en komt 

nogmaals aan met een vis. Wanneer 

een vis in een snavel gevangen wordt, 



zal deze ter verdediging zijn stekels 

rechtop laten staan en worden de 

stekels hard. De ijsvogels moeten er 

daarom eerst zeker van zijn dat deze 

vissen dood of bewusteloos zijn 

voordat ze worden opgegeten. Pas 

als de vis dood is, liggen de stekels 

plat tegen het lichaam. Vandaar dat 

meppen van een tegenspartelende 

vis tegen de tak. Eén van de sporen 

bij een bewoonde nestingang zijn 

dan ook de glinsterende visschubben 

op een tak. Een ijsvogel moet onge

veer vijftien visjes per dag eten om 

aan zijn dagelijkse koste te komen. In 

het broedseizoen heeft het vrouwtje 

het dubbele nodig. Zo te zien aan 

deze jager zal dat hem gemakkelijk 

lukken en dat voorspelt een goede 

toekomst voor haar broedsel. 

Het mannetje schrikt ech-

ter van twee kinderen en vliegt 

weg in zuidelijke richting. 

18.48 

Het mannetje komt terug met 

de vis en landt op de tak. Hij 

kijkt om zich heen en besluit 

toch maar weer weg te gaan, 

nu noordwaarts. 

18.53 

Wederom komt manlief terug en 

hij heeft de vis intussen toch niet 

zelf opgegeten. Na even op de 

tak gezeten te hebben vindt hij 

dat deze keer de kust wel veilig is 

en duikt de nestingang in. Even 

later komt het vrouwtje eruit en 

vliegt meteen noorderlijk zon

der een plonsbad te nemen' Is er 

hier dan geen sprake van Miep 

Kraak, maar wel een Piet Kraak? 

19.11 

Het vrouwtje komt aanvliegen met een 

vis en neemt plaats op de tak, ze duikt 

niet de nestingang in maar verdwijnt. 

19.17 

Weer verschijnt zij, maar vliegt 

-CKK 

als een schicht voorbij. 

19.25 

De loyaliteit naar elkaar is groot. 

Het vrouwtje komt weer aangevlo

gen, nog steeds met de vis in de bek. 

Razendsnel duikt ze daarna de nes

tingang in om er even later zonder 

visje weer uit te komen. Het is een 

geëmancipeerd stel. Samen hebben 

ze de nestgang gegraven om daarna 

ook samen te broeden. De zorgzaam

heid voor elkaar is groot. Alleen blijft 

de vraag waarom zij ook dit keer geen 

plonsbad neemt? Wat zijn we in de 
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twee uren durende observatie beloond 

met onvergetelijke natuurbeelden. 

Zal het ouderschap aanstaande zijn? 

Nawoord: Mocht u een ijsvogel waar

nemen dan wordt het zeer op prijs ge

steld wanneer u dat wilt doorgeven op 

www.vwggooi.nl of per post naar Vo

gelwerkgroep het Gooi en Omstreken, 

Postbus 1028, 1200 BA Hilversum. 

Geraadpleegde bronnen: 

www.ijsvogels.nl van Corné van Oos

terhout 

IJsvogels in de Biesbosch, Kees Bolken

baas 

Maandbladen Grasdw1en (datum on

bekend) 

Alle illustraties afkomstig van auteur, 

met uitzondering van de openingsfoto. 

Grondwater te hoog voor grondwatermeter! 
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Enkele maanden geleden is op de Speelweide in An

na's Hoeve een educatieve grondwatermeter onthuld. 

Direct na plaatsing van die meter op 18 oktober 

bleek dat het grondwater ter plekke veel minder 

diep zat dan waar de meter voor ontworpen was. 

Als je ergens zo'n grondwatermeter wilt neerzet-

ten dan moeten twee zaken goed bekend zijn: 

I. hoe de grondwaterstand ter plekke gewoon

lijk varieert, met andere woorden de hoog-

ste en de laagste grondwaterstand die on-

der normale omstandigheden optreedt. 

2. de exacte hoogte van de plek waar de me

ter komt te staan ("maaiveldhoogte") . 

Al deze hoogtes worden uitgedrukt in N(ormaal) 

A(msterdams) P(eil). Aan de hand van het verschil 

tussen de maaiveldhoogte en de gemiddelde grond

waterstand kan worden berekend hoe lang de buis 

moet zijn die op het grondwater komt te drijven, 

waardoor boven de grond kan worden afgelezen 

hoe diep het grondwater onder het maaiveld zit. 

Welnu, voor de plek waar de meter in Anna's Hoeve 

zou komen, is per abuis gekeken op een kaart die 

de hoogte van het terrein aangaf vóór de bodem

sanering. Ter plekke is ongeveer anderhalve meter 

zwaar vervuilde grond weggehaald, en daar is slechts 

een dun laagje schone zwarte aarde voor terugge

komen. Half januari is de grondwatermeter weg

gehaald voor de noodzakelijke aanpassing. Vlak voor 

het ter perse gaan van de Koerier bereikte ons het 

bericht dat de meter inmiddels weer gerepareerd is. 



Onderzoeker Frank Majoor met uitrusting op het strand van de Speelweidevijver. 

U hebt 'm misschien wel eens gezien op Anna's Hoeve: 

vogelonderzoeker Frank Majoor (40). Hij werkt voor 

vogelonderzoeksbureau Sovon en maakt in de zomer 

lange dagen waardoor hij in de winter tijd heeft zijn 

eigen onderzoek te doen. AI ruim twintig jaar lang 

bestudeert Frank de kokmeeuwen die in de winter-

maanden in de buurt van de vijvers van Hilversum 

hun voedsel zoeken, waaronder de vijver bij Anna's 

Hoeve. Kokmeeuwen zijn kleine meeuwen die in de 

zomer een zwarte kop hebben. In de winter is hun kop 

wit, net als de rest van hun verenkleed. De vogels die 

hier in de zomer zijn, verkassen voor de winterperiode 

naar zuidelijke landen zoals Engeland en Frankrijk, 

en wij krijgen de noordelijke exemplaren op bezoek. 

Een jeugdinteresse 
Als twaal/jarig jongetje vond de in Laren opgegroeide 

Frank een vogelring die van een Russische kokmeeuw 

bleek te zijn. De interesse in kokmeeuwen was gebo-

ren. In 1985 begon hij met het aflezen van ringen. 

Dankzij een ring is een meeuw (en ieder andere 

vogel) te herkennen en kunnen gegevens verzameld 

worden. Wat is het gedrag van de meeuw, wan-

neer ruit de meeuwen hoe oud wordt het dier. 

In 1996 kreeg Frank zijn ringvergunning en begon hij 

aan zijn eigen grote onderzoek. In Hilversum,Am-

sterdam,Arnhem en Groningen ringt Frank jaarlijks 

30 meeuwen, 15 jonge beesten en 15 ouderen. De 

dieren krijgen kleurringen om, waar cijfers opstaan. De 

kleur staat voor een periode van vier jaar. Van 1996 

tot 2000 werden er gele ringen gebruikt, daarna vier 

jaar blauwe ringen en nu ringt hij met rode ringen. 

In iedere stad zijn vrijwilligers die wekelijks in de 

winterperiode ringen lezen. Frank neemt zelf Hilversum 

voor zijn rekening en bezoekt geregeld verschillende vijvers. 

Frank strooit lustig rond met kaasafval om zo de vogels 

te lokken zodat hij ze goed in het vizier van zijn telelens 

krijgt en de ringen kan lezen. "Dat kaasafval haalde ik 

vroeger in Huizen maar daar hebben ze het niet meer, en 

daarom ga ik nu naar Barneveld. Meeuwen zijn er gek 

op, ze hebben het liever dan 

brood en eenden en ganzen 

moeten er niet zoveel van 

hebben. En daar ben ik wel 

blij mee want die dikke gan-

zen ruïneren mijn uitzicht". 

Interessante 
resultaten 
Op Anna's Hoeve zijn in 

de winter enkele honderden 

meeuwen te vinden die zich 

op de grasveldjes langs de 

vijver voeden met regenwor-

men. Wanneer het tijd is om 

te slapen trekken ze naar het Gooimeer 

om daar de nacht door te brengen. 

Uit het onderzoek is onder andere naar 

voren gekomen dat ieder jaar 80% 

van de populatie overleeft. Gemiddeld 

worden ze dus vijf jaar oud. Maar in 

extreme gevallen kunnen kokmeeuwen 

dertig jaar worden. Frank heeft nog 

twee geringde exemplaren rondvliegen 

die in 1984 en 1985 zijn geringd. 

Een ander interessant fenomeen is 

de invloed van het klimaat op het 

ruimoment van de kokmeeuwen. 

"Normaal gesproken krijgen kok-

meeuwen eind februari, begin maart, 

hun zwarte kop. Omdat ze reageren op 

het klimaat zie je dat ze nu al begin 

februari zwart op de kop ontwikkelen, 

omdat we zo'n zachte winter heb-

ben. Iedere dag kunnen ze 15% meer zwart krijgen dus 

binnen een week kunnen ze een zwarte kop hebben:' 

De kokmeeuwen hebben het de afgelopen decennia 

niet gemakkelijk gehad in Nederland. De populatie 

is sinds de jaren 80 gehalveerd, vertelt Frank. "Dat 

is onder andere het gevolg van intensieve landbouw 

waardoor er minder regenwormen zijn en dus minder 

voedsel voor de kokmeeuwen. Gelukkig is de situatie 

nu gestabiliseerd". Dus ziet u bij de vijver een meeuw 

met een gekleurd ringetje om zijn poot, dan weet 

u wie deze ring heeft aangelegd: Frank Majoor. 
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Excursie 'Natuurlijk bosbeheer': • • een ImpressIe 

Door Tukkie Tuk 

Op een frisse, droge zondag verzamelden zich 12 deelnemers op de parkeerplaats bij Anna's Hoeve om mee te lopen met gids Freek Stegehuis. En 

toevallig blijkt Stegehuis in 2008 te jubileren omdat het het 20ste jaar is dat hij nieuwsgierigen rondleidt door Anna's Hoeve en omgeving ... 

De 12 deelnemers kregen van Stegehuis een andere visie 

te horen op de vraag of het écht een rommeltje is in het 

bos. Het rommelige bos is juist een natuurlijk proces van 

recyclen; levende machines, die voedsel voortbrengen en 

ook weer voedsel zijn en daardoor de levende bospopulatie 

vermeerderen. 

Met toestemming van het GNR baanden wij ons een weg 

dwars tussen de bomen, de struiken en diverse mossoorten: 

heideklauwtjesmos, Fraai haarmos en gaffeltandmos. De 

stammen van onderen bedekt met algen en klauwtjesmos 

Hogerop sikkelsterretje, dat prachtig in de kapsels stond. 

Stegehuis:"Mossen zijn sporendragers. Sporen verschil-

len van zaden door hun chromosomenaantal. Sporen zijn 

haploïd (dat betekent: één chromosomemeeks) en zaden 

diploid (dat betekent: een dubbele chromosomemeeks)". 

Zo werden we op precieze wijze geïnformeerd over de 

natuurlijke cyclus. Alles is prachtig! Enthousiast en met 

de nodige humor zette hij stap-voor-stap het in balans 

houden van het natuurlijk evenwicht uiteen. De natuur Foto boven: Stegehuis onderhoudt het gezelschap over een "bloedende" spar. 

regelt zichzelf, het is de mens die het evenwicht verstoort Foto linksonder: Freek Stegehuis, al 20 jaar natuurgids in Anna's Hoeve. 

door zijn "beschaving". 

Het verhaal ging verder over de veel afgekloven dennen- naar beneden vallen en uiteen dwarrelen op de grond en spaander waar de houtlagen een mooi voorbeeld boden om 

en sparrenkegels, waarbij we vaststelden dat eekhoorns muizen op de grond knagen, waardoor de schilfers op de jaarlijkse groeiringen te verklaren. Het schetste onze 

meestal boven in de bomen knagen, waardoor de schilfers een hoopje liggen. Ook viel op dat de schilfers niet onder verbazing, na een konijnenhol gevonden te hebben met 

iedere boom liggen. De eekhoorns kiezen vier uitgangen, dat we halve eierschalen zagen liggen. Het 

schijnbaar bepaalde bomen uit voor hun waren grote eieren en blauwgroen van kleur: zonder twijfel 

activiteiten. Ze laten de dennenappels afkomstig van een reiger. 

ook wel eens vallen, waardoor mui- Onder de verhalen door was een deelnemer, met plastic 

zen er van kunnen peuzelen, want die zak gewapend, overal het afval (plastic, blikjes, zakjes, 

kunnen moeilijk zo hoog in de boom. glas, .. . ) aan het verzamelen. De prullenbakken worden 

De percelen waarin we liepen hadden goed gevuld en het opruimen werkt zelfs aanstekelijk. Wat 

veel te bieden. We vonden verenpluksels "verliezen" wandelaars toch veeL .. 

van vogels waaraan de predator goed Na twee uur heerlijk rondgelopen, gekeken, gevraagd en 

te herkennen was. Bij de eerste vondst uitgewisseld te hebben heeft het bos Anna's Hoeve er weer 

waren de pluksels afgebeten, dus door meer geïnteresseerden bij. Neemt u gerust een kijkje op 

dieren met tanden zoals de vos. Het www.wandelenmetdebuurt.n1. 

tweede verenbed bestond uit hele pennen, 

dus door snavels uitgetrokken veren. En ik weet zeker dat u nu ook in de verleiding bent geko-

Bij een omgevallen boom lag een fiinke men om een keer mee te wandelen ... het is een aaruader! 
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Kijk voor meer informatie op pagina 4 of ga naar www.vb-annashoeve.nl 
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Werkatelier De Groene Schakel 
Door Gerard Peet 

Op 29 januari werd het "Werkatelier De Groene Schakel" gehouden, georganiseerd door adviesbureau DHY. Doel van het werk

atelier was om gezamenlijk de eerste stap te zetten richting een plan dat de ecologische samenhang versterkt en recht doet aan de 

diverse ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteiten in het gebied tussen Hilversum en Baarn, waar ook Anna's Hoeve deel van uit 

maakt. In dit artikel meer over het hoe, wat en waarom van het werkatelier. 

Plan 'De Groene Schakel' 

De provincies Noord-Holland en 

Utrecht hebben het initiatief genomen 

voor een plan voor het herstel van de 

ecologische samenhang op de Heu

velrug. Het gebied ligt op het raakvlak 

van de provincies Noord-Holland en 

Utrecht. De drukte aan wegen, spoor

lijnen, bewoning en zorginstellingen 

maakt dat planten en dieren niet vrij 

kunnen migreren. Tot nu toe is een op

lossing voor dit knelpunt uitgebleven. 

Daarnaast zijn er verschillende 

ruimtelijke ontwikkelingen, die 

vragen om een goede inpassing en 

inrichting. Vooral de inpassing en 

afweging rond de HOV vraagt op 

korte termijn om duidelijkheid . 

Het plan beschrijft op welke wijze 

de Ecologische Hoofdstructuur in 

dit gebied optimaal kan worden 

ingericht in relatie tot de geplande 

ontwikkelingen in het gebied en 

welke maatregelen daarvoor nodig 

zijn. Het plan moet een antwoord 

geven op de volgende vragen: 

1 . Welke randvoorwaarden moeten ge

hanteerd worden voor de uitwerking 

van de lokale en regionale plannen? 

2. Welke kansen zijn er? 

3. Welke knelpunten liggen er? 

4. Welke maatregelen zijn noodzakelijk? 

Verslag van het Werkatelier 

Aanwezig waren: 

-Bureau DHV (ingehuurd door de 

provincies N.-H. en Utrecht): 
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-Provincie Noord-Holland, be

leidsmedewerkster Natuur 

-Provincie Utrecht 

-Gemeente Baarn 

-Gemeente Hilversum 

-GNR 

-IVN Eemland 

-VBAH 

-VVG 

1 . De ochtendpresentatie door Janet, 

Peter en Jan Ger liep nogal uit, 

waardoor het terreinbezoek (met 

huurfietsen, behalve voor Derk van 

der Velden en ik die per fiets waren 

gekomen) wat korter uitviel. Niet

temin hebben we e.e.a. gezien op het 

terrein van Amerpoort (met name de 

hoek die grotendeels wordt terug

gegeven aan de natuur), de Zand

heuvelweg, The Sailor die op termijn 

gaat verdwijnen en waarachter een 

nieuw huisjesterrein i.p.v. de Mols

hoop moet worden toegelaten, de 

voormalige Molshoop bij de spoor

baan (onder A 27 -spoorviaduct Dra

ken burg doorgelopen tot de Nieuwe 

Poel waar de provincie de HOV-lijn 

wil laten afbuigen naar het spoor) , 

en het Groot Laarder Wasrneer achter 

de Berg van AI1l1a'S Hoeve (waar nu 

de waterbodem wordt/is gesaneerd). 

2. Aan de hand van grote plattegronden 

en ecologische richtlijnen van Jan 

Ger Oord, gingen we 's middags in 

twee groepen nadenken waar de te 

verbeteren ecologische verbinding 

het best gesitueerd zou kunnen wor

den, en welke maatregelen daarvoor 

op welke plek(ken) raadzaam zijn. 

In grote lijnen was de conclusie 

dat de grotendeels van bebouwing 

vrijkomende zone daarvoor net 

breed genoeg is, mits er maatrege

len komen voor de oversteek van 

zowel het spoor als de Weg over 

Anna's Hoeve, plus optimalisering 

van de passages onder de A 27 door. 

3. De nieuwe HOV-busbaan die (als 

vrij liggende busbaan in twee rich

tingen) langs de A27 moet komen 

te lopen, aan de Hilversumse kant, 

maar ver genoeg van de A 27 af om 

die in de toekomst te kunnen verbre

den, wordt een nieuwe ecologische 

hindernis, die echter ook kansen 

biedt (om gelijk met de aanleg eco

logische verbeteringen in dit gebied 

af te dwingen). Het door de VBAH 

aangedragen alternatief (af-/ op-

rit naar /vanaf de Weg over Anna's 

Hoeve) was door DHV braaf op de 

werkplattegronden ingetekend, maar 

werd door de aanwezige ambtenaren 

van Hilversum (Derk de natuur

man) en Noord-Holland (Edith de 

projectleider) als volledig kansloos 

aangeduid. 

Als de baan langs het spoor komt 

(provinciale voorkeursvariant) dan 

komt die vanaf 4 meter hoogte op 

palen in een bocht naar beneden, 

over het Geiteweitje. Dit kan zo 



worden uitgevoerd dat de natuur 

eronderdoor doorloopt, richting 

spoorviaduct Drakenburg, en er dus 

weinig nadelig effect van onder

vindt. Bij viaduct Zandheuvel moet 

de afstand vanaf de A2 7 wel zodanig 

zijn dat de bestaande faunapassage 

kan blijven functioneren. Tussen de 

A27 en het nieuwe busviaduct moet 

dus ook licht op de grond kunnen 

komen. 

Een busbaan langs het spoor wordt 

peperduur, al was het maar 

omdat de spooorwegovergang 

Oosterengweg moet worden 

vervangen door een verkeers

tunnel. Als de bus op het Stati

onsplein moet uitkomen, moet 

er een zeer lange (dus dure) 

tunnel schuin onder het spo

rengebied worden aangelegd, 

van de Liebergerweg naar het 

Wandelpad. Volgens Derk zal 

het Hilversumse bestuur niet 

warmlopen voor dit tracé. Het 

Hilversumse alternatief is een 

extra afrit bij de Monnikenberg. Voor 

de ecologische verbinding kwam 

als idee naar voren om het nieuwe 

spoorviaduct voor de busbaan (als 

dit tracé doorgaat) te verbreden tot 

een ecoduct, met aan beide zijden 

een ecologische op- en afrit" voor 

dieren. Aan de zuidkant zijn de pas

sages onder de A 27 echter van be

perkte capaciteit. Een onderdoorgang 

onder het spoor is echter ook een 

mogelijkheid, liefst niet in de vorm 

van een paar buizen (beperkt effect), 

en ook niet met een tunneltj e onder 

het spoor, maar door het landschap 

over een bepaalde breedte onder het 

spoor te verlagen en onder het spoor 

te laten doorlopen; het spoor gaat 

dan over het verlaagde landschap 

heen. 

Voor het geval de provinciale voor-

keursvariant er komt, heb ik er voor 

gepleit om de spoorkruising aan te 

leggen bij het voormalige Mols

hoop terrein. Ondanks het gasstation 

en eventuele A2 7 -verbreding is deze 

passage net breed genoeg, en de 

recreatieve druk is hier minimaal. 

Optimalisering van de passage 

onder viaduct Zandheuvel is dan 

wel belangrijk. Het GNR-idee om de 

verkeersweg naar het noordelijkste 

deel van het viaduct de verleggen, 

met rechttrekking van de weg naar 

de Zandheuvelweg, kreeg steun van 

de aanwezigen. De faunapassage 

kan dan veel breder worden en na 

verdwijning van The Sailor "uitwaai

eren" aan de oostkant. 

Passage van de Weg over Anna's 

Hoeve blijft een probleem. GNR 

constateert weinig draagvlak voor 

een weg achter de Berg langs. Niette

min blijft een ecoduct o.i.d. gewenst. 

Ook hier is gebrainstormd over 

verlaging, ditmaal van de verkeers

weg (met de natuur eroverheen). 

Vormt de hogedrukaardgasleiding 

hiervoor een belemmering? 

4. De gemeente Hilversum is serieus 

van plan om op termijn een "fiets

rondje Hilversum" te realiseren dat 

nauwer om de bebouwde kom heen 

komt te lopen dan de bestaande 

GNR- en Erfgooiersroute (via de Al

bert Schweitzerweg). Daartoe moet 

tussen de Monnikenberg en Anna's 

Hoeve (ter hoogte van de middel

ste brug) een fietstunneltje komen 

(indertijd al door Ruijssenaars in

getekend). Er werd voor gepleit dat 

tunneltje dan ook geschikt te maken 

voor passage van de schaapskudde. 

Het fietspad komt over het voorma

lige restaurantterrein en loopt dan 

langs de sportvelden en het grond-

depot richting het Bluk. Dit zal 

de recreatieve druk op de Albert 

Schweitzerwegroute verminde

ren. Het is zelfs waarschijnlijkdat 

Pro-Rail die spoorwegovergang 

helemaal zal willen opheffen 

als het nieuwe fietstunneltje er 

is. Pro-Rail wil namelijk tussen 

Amersfoort en Hilversum van 

ALLE gelijkvloerse spoorkruisin

gen af. 

Het restaurrantterrein zal door de 

gemeente ook worden gebruikt 

voor de beloofde natuurcom

penserende maatregelen i.v.m. het 

verdwijnen van de accumulatievijver 

en natuur op het oude RWZI-terrein. 

5. Hoe nu verder? Er komt een verslag 

van de werkdag, en DHV gaat aan de 

slag met alle aangedragen informatie 

en ideeën. Het uiteindelijk rapport 

wordt NIET door beide provincie

besturen "vastgesteld", maar het is 

wel de bedoeling dat alle partij en 

die hebben meegewerkt "er ach-

ter gaan staan" en zich dus moreel 

binden aan toekomstige medewer

king aan de principevoornemens. 

(Hetgeen nog niet betekent dat 

overal meteen geld voor komt.) 

6. Zoals gebruikelijk werd in de 

wandelgangen het nodige verno

men dat slechts zijdelings met De 

Groene Schakel te maken heeft: 
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a. Drakenburgergracht. B&W van 

Baarn hebben wel degelijk de 

randvoorwaarden voor het nieuwe 

bestemmingsplan vastgesteld, maar 

"de procedure is veranderd": een 

eufemisme voor "de randvoorwaar-

den mogen jullie nog niet zien". 

Ad Otte had immers beloofd om 

ze op te sturen, maar dat gaat dus 

niet door. De B.P-procedure gaat 

wel binnenkort beginnen. Opletten 

dus! Het is de bedoeling dat er in 

maart "iets naar de gemeenteraad 

gaat" (vermoedelijk het voorstel 

om een concept bestemmingsplan 

ter inzage te leggen, denk ik). 

b. Ziekenhuisterrein en de 6 hectare 

van Monnikenberg-West. Er is al 

lang geleden een convenant afge

sloten met een aantal medische 

instellingen die er nu zitten, maar 

de planvorming schiet niet op. Er 

is zelfs een kans dat het convenant 

wordt ontbonden. De Gemeente 

Hilversum blijft bij bouwverdich

ting met behoud van het groene 

karakter. Dat geldt ook voor de 6 

ha van de projectontwikkelaar, die 

er veel meer zou willen doen. De 

gemeente wil zelfs de zichtas vanaf 

het klooster richting ziekenhuis 

(nu: naar de Vitustoren) behouden. 

c. Uit de krant van 14 december j.1. 

weten we al dat AGV alle opties 

voor een nieuwe RWZI opnieuw 

wil bestuderen, waaronder renova

tie van de bestaande RWZI op het 

bestaande RWZI-terrein. Niet leuk 

voor de gemeente: een kleinere 

nieuwbouwwijk, direct grenzend 

aan een RWZI 7 Nieuwe vertrouwe-

lijke informatie, waarschijnlijk uit de 

stuurgroepvergadering Plan Anna's 

Hoeve van januari: AGV neemt tot 

juni de tijd voor de nieuwe studie. 

Tot die tijd gebeurt er dus niets! 
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HOV-baan Huizen-Hilversum door 
het gebied van Anna's Hoeve? 

De provincie heeft het voornemen om een busbaan (HOV -baan) aan te leggen die 

voor een deel door Anna's Hoeve zal lopen . Op 11 januari heeft het bestuur van de 

vereniging een overleg gehad met vertegenwoordigers van de provincie en gemeente om 

deze plannen te bespreken en de situatie ter plaatse te bekijken. In dit artikel treft u 

het verslag aan van deze bijeenkomst. 

Plek afrit busbaan 
Voor het gesprek zijn we naar de plek gewan-

deld waar de afrit van de busbaan gepland is. 

De Provincie wil nl. een busbaan aanleggen voor de bus 

van Huizen naar Hilversum v.v.: die zou er door die 

busbaan veel sneller over doen en niet meer in de file 

staan. Nu zijn de bussen tussen Huizen en Hilversum 

tijdens de spits overvol. De rit van het busstation van 

Huizen naar het treinstation van Hilversum zou dan 

maar 20 minuten duren, zodat de bus een aantrekkelijk 

alternatief voor de auto wordt. De provincie verwacht dat 

door die busbaan het aantal buspassagiers tussen Bussum 

en Hilversum omhoog zal gaan van 3.000 nu tot 11000 

als de busbaan af is. Die afrit door Anna's Hoeve zou de 

vorm van een viaduct hebben, zodat het wild eronder door 

kan. Je houdt dan natuurlijk wel het verkeerslawaai. 

Visie Provincie 
Noord-Holland 
De vertegenwoordiger van de provincie schetst wat de 

voorgeschiedenis van deze busbaan is: er wordt al langer 

bekeken hoe de bereikbaarheid van het Gooi verbe-

terd kan worden, bijvoorbeeld d.m.v. een zogenaamde 

Gooise Ring van Hilversum naar Bussum, Laren en 

Huizen. Het traject tussen Hilversum en Bussum is 

ongeschikt voor een busbaan of iets dergelijks en daar is 

dat ook niet nodig omdat er een goede treinverbinding 

is.1hssen Huizen en Hilversum echter is geen trein-

verbinding en daar is wel plaats voor een busbaan. 

In Huizen is die busbaan relatief makkelijk aan te leggen: 

er is al ruimte voor gereserveerd in de bestemmingsplan-

nen.1hssen Huizen en Hilversum zou de busbaan op 

hel verbrede talud naast de A 27 komen te liggen en 

vervolgens naar Hilversum afbuigen. Daarnaast zijn er 

ook plannen om de A2 7 te verbreden. Er worden nu twee 

alternatieven voor de afrit naar Hilversum bekeken: langs 

de spoorlijn, door het gebied van Anna's Hoeve, of bij 

de Soestdijkerstraatweg. Het laatstgenoemde alternatief 

is door de gemeente Hilversum aangedragen, omdat bij 

verschiJJende partijen in Hilversum bezwaar is tegen de 

route door Anna's Hoeve; via de Soestdijkerstraatweg is 

echter een omweg, dat scheelt ca. 8 minuten. Verder is dan 

een wijziging van het streekplan nodig, wat bij de variant 

door Anna's Hoeve niet nodig is. Een afrit via het terrein 



van de Stad Gods is onbe

spreekbaar. Daarom is de 

provincie een voorstander 

van de route door Anna's 

Hoeve; bij de gemeente 

Hilversum is de raad 

verdeeld over dit onderwerp. 

Visie Vereniging 
Behoud Anna's Hoeve 
De VBAH is sterk gekant tegen een afrit door Anna's 

Hoeve: dan wordt een stuk van dit waardevolle natuurge

bied afgehaald en ondervinden de recreanten in dit gebied 

veel hinder (lawaai, stank) van de busbaan. De busbaan 

zal een extra barrière opleveren voor migrerende planten 

en dieren in dit toch al versnipperde gebied. Bovendien 

is er een alternatief dat nog niet is onderzocht: een afrit 

naar de Weg over Anna's Hoeve en vervolgens rijden de 

bussen over deze weg Hilversum in; eventueel kunnen 

enkele scherpe bochten worden rechtgetrokken en kan de 

weg tijdens spitsuur afgesloten worden voor overig verkeer. 

In dat geval wordt er nauwelijks extra asfalt aangelegd. 

Procedure 
Er is een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers 

van de vijf betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat. 

Deze stuurgroep coördineert een haalbaarheidsonderzoek; 

vervolgens besluiten de gemeenten medio Z008 of ze 

doorgaan met dit project. Daarnaast wordt de finan

ciële kant bekeken van beide varianten. Verder is voor 

dit project een MER (Milieu Effect Rapportage) nodig 

en moeten bestemmingsplannen worden aangepast. 

Zodra er voldoende draagvInk is voor een bepaalde 

variant en er duidelijkheid is over de financie-

ring kan men beginnen. De provincie is niet van 

zins om een bepaalde variant door te drukken te-

gen de wil van de betrokken gemeenten in. 

Naast de stuurgroep is er bilateraal overleg met onder 

meer GNR en Prorail over verschillende aspecten van het 

traject. Het adviesbureau DHV bekijkt nu samen met 

GNR en Rijkswaterstaat hoe alle eisen kunnen worden 

ingepast, waaronder het natuuraspect. Eind februari is het 

eindrapport van DHV klaar.Verder is er al een Plan van 

Aanpnk gemankt. De besluitvorming over een eventuele 

verbreding van de A2 7 verloopt onafhankelijk van dit 

traject. Er is wel ruimte gereserveerd voor die verbreding. 

Toekomstperspectief 
Te zijner tijd zou er een tram over het tracé van de 

busbaan kunnen rijden, nu zijn daar nog te weinig 

passagiers voor om dat rendabel te maken. Een even

tuele monorail zou helemaal niet rendabel zijn. 
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Restaurantterrein terug naar de natuur " • 
Door Gerard Peet 

Eind oktober opende De Gooi- en Eemlander met verrassend nieuws. De gemeente Hilversum wil niet meewerken aan 

grootschalige nieuwbouwplannen van Franck Rodenburg, eigenaar van het in 200S afgebrande en onlangs gesloopte paviljoen (de 

nieuwe) Anna's Hoeve. 

J.fb.3.16 Restaurant Anna's Hoeue in 1955· De uitspanning werd destUds druk 
oezocht door dagjesmensen. In de speeltuin stond een reuzenrad. 

De uitspanning Anna's Hoeve in 1955 met achter het gebouw een reuzenrad. Deze foto van een ansichtkaart staat in het 

boekje "Anna's Hove, klein gebied, groot verhaal" . Er bestaat ook een (verder identieke) ansichtkaart zonder reuzenrad: 

dat was kennelijk weggeretoucheerd! 

De gemeente wil het erfpachtcontract 

met Rodenburg, dat in 20 I 0 afloopt, 

niet verlengen, en het ecologisch 

waardevolle restaurantterrein terug

geven aan de natuur. Rodenburg is 

het daar niet mee eens. Hij zegt een 

miljoen in het restaurant geïnvesteerd 

te hebben. Ondanks de uitkering van 

de brandverzekering schiet hij er voor 

vele tonnen bij in. De gemeente vindt 

dat dit behoort tot het ondernemers-

risico. Rodenburg wil de zaak voor 

de rechter brengen. De waarnemend 

rentmeester van het Goois Natuur-

reservaat (eigenaar van natuurgebied 

Anna's Hoeve, dat het restaurantter

rein aan drie kanten omringt) liet 

weten blij te zijn met het besluit van 

de gemeente. Wel wees hij er op dat er 

op het terrein een woonhuis staat met 

een historische gevelsteen, waarvan 

hij zich kan voorstellen dat dit als enig 
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bouwsel op het terrein behouden blijft. 

Ook pleitte hij voor een kleinschalige 

horeca-gelegenheid in het gebied 

Anna's Hoeve. Dat is precies wat de 

gemeente aan Rodenburg had aangebo

den, maar die kon daar niet mee leven. 

Tot zover de berichtgeving in de krant. 

Na alle narigheid met Plan Anna's Hoe

ve (waterbodemsanering die niet op

schiet, en een nieuwe waterzuivering 

waarover de partijen het nog steeds 

niet eens zijn), is dit nu eens een goed 

bericht, hoewel er ook mensen zullen 

zijn die het jammer vinden dat de 

"pretpark- en restaurantperiode" van 

Anna's Hoeve nu definitief voorbij is, 

althans als de rechter de gemeente ge

lijk geeft. De desbetreffende wetgeving 

is ons niet bekend, maar waarschijnlijk 

heeft de gemeente als grondeigenaar 

méér in te brengen over het gebruik 

van de grond, dan wat er mogelijk zou 

zijn op grond van het bestemmings

plan dat de gemeente al tientallen jaren 

geleden als overheid heeft vastgesteld. 

Thee bij de vis steiger? 
Voor de nieuwe koffie- en theeschen

kerij wordt gedacht aan de plek waar 

vroeger de aanlegsteiger van de roei

bootj es lag, tussen de vissteiger (die er 

toen nog niet was) en het fietspad (dat 

er toen ook nog niet was) langs de Weg 

over Anna's Hoeve. Een perfecte plek, 

die trouwens deel uitmaakt van het erf-

pachtterrein, en dus nog gemeentelijk 

eigendom is. Een nieuw, kleinschalig 

"Bluk-achtig" paviljoentje zou tevens 

een goede opvolger worden voor 

snack-kiosk The Sailor, verderop langs 

de Weg over Anna's Hoeve voorbij het 

A2 7 -viaduct, die naar verwachting over 

een jaar of acht zal gaan verdwijnen 

voor verbetering van de ecologische 

verbinding "De Groene Schakel" (tus

sen de Gooise natuur en het Utrechtse 

deel van de Heuvelrug). Het Goois 

Natuurreservaat heeft vorig jaar het 

idee geopperd voor een theehuis op de 

gerenoveerde Speelweide, maar voor 

dat idee kon de Vereniging tot Behoud 

van Anna 's Hoeve niet warmlopen. 

De woning naast het gesloopte 

paviljoen, in 1844 gebouwd als 

buitenhuisje voor Anna Vrolik-van 

Swinden, naamgeefster van natuur

gebied Anna's Hoeve, moet natuurlijk 

behouden blijven. Hier zou bijvoor

beeld de eigenaar/pachter van het 

nieuwe theehuis kunnen wonen. 



Op maandag 28 januari is aannemer Heijmans al 

begonnen met het wegzagen van bomen en takken 

langs de oevers van de vijvers, die voor de sanering in 

de weg zitten. Dit werk moest vóór de aanvang van het 

broedseizoen (15 maart) klaar zijn. Daarna zou worden 

begonnen met de voorbereidingen voor het eigenlijke 

baggeren, dat naar verwachting ongeveer drie maanden 

zal duren. Waarschijnlijk zal het dus in juli klaar zijn. 

Een stukje 
voorgeschiedenis 
Al in 2000 is saneringsproject "Wateren I" uit-

gevoerd: de vervuilde wateren aan de westkant van 

Hilversum, waaronder de Gooise Vaart en de voor-

malige rioolvijvers in de wijk Kerkelanden. 

In augustus van de droge zomer 2003 viel het noordelijk-

ste ven van de Laarder Wasrneren, de Leeuwenkuil, droog. 

Via snelle besluitvorming door de provincie kon de droge 

bodem van dit ven toen versneld gesaneerd worden. Het 

was de bedoeling dat in 2005 de overige waterbodem-

saneringen zouden beginnen, maar er kwam een kink in 

de kabel: verschillen van inzicht tussen de opdrachtgever 

(dienst Waternet van AGV) en de aannemer over de wijze 

van uitvoering, en onzekerheid over de kwaliteit van 

het schone zand dat zou overblijven na de voorgenomen 

scheiding van zand en slib. De Speelweidevijver van An

na's Hoeve werd nog volgens plan gesaneerd in juni! juli 

2005, en in 2006 konden nog enkele kleine saneringen 

plaatsvinden, waaronder die van de Oude Poel in Anna's 

Hoeve (10-13 oktober). Maar het "echte werk" moest 

wachten tot er overeenstemming was over de te volgen 

werkwijze. Uiteindelijk is besloten geen zand-/slibschei-

Na lang wachten wordt er in de eerste helft van apfiI dan toch echt 

begonnen met het baggeren van de vervuilde bodems van de 

achterste vijvers"van Anna's Hoeve. Een kort overzicht van het 

verleden en de nabije toekomst van dit langlopende project. 

ding uit te voeren maar al het vervuilde slib tijdelijk op 

te slaan in depots in het Laarder Wasrnerengebied. Daar 

moet het slib indrogen. Daarna wordt het afgevoerd, 

en worden die plekken als laatste schoongemaakt. 

Eind oktober 2007 kon het grote werk aan de hand van 

het herziene bestek eindelijk beginnen. Het werkter-

rein werd ingericht, en de Laarder Wasmeren werden 

afgekoppeld van het watersysteem. Het regenwater

riool van Hilversum Oost watert (via de Lorentzvijver) 

nu niet meer af op het Langewater (een ven van de 

LaarderWasmeren), maar op de eftluentleiding naar de 

Gooiergracht. De plekken waar het slib wordt opge-

slagen werden ingericht, en de sanering van de vennen 

van het Laarder Wasrnerengebied werd voortvarend 

ter hand genomen. Naar verwachting zal deze fase in 

augustus 2008 klaar zijn, waarna hetWasmerengebied 

tot eind november 2008 zal worden heringericht. 

Het depot waar het slib uit "Wateren n" wordt opge-

slagen was eind november zover klaar dat er begonnen 

kon worden met het saneren van de stadsvijvers. Begin 

december was eerst de Laapersvijver aan de beurt. In 

februari volgde 't ~n achter het Arenapark, en ver-

volgens de Van Riebeeckvijver. En nu dus de achterste 

vijvers van Anna's Hoeve: de Vijver bij het voormalige 

Witte Strandje, deVerbindingsvijver en de Bergvijver. 

De wijze van saneren 
Naar verwachting zou de sanering van de Riebeeckvijver 

eind maart klaar zijn. Daarna wordt/ is de Speelwei-

devijver weer aangesloten op het watersysteem. Het 

regenwater komt dan dus weer vanuit de Riebeeckvijver 

rechtstreeks in de Speelweidevijver terecht. De stalen 

omleidingspijp naar de Vijver bij het voormalige Witte 

Strandje wordt weggehaald, evenals het tijdelijke dijkje 

aan het begin van de "slurf": de verbindingssloot naar 

het Dammetje, die zal worden verdiept en verbreed. Het 

Dammetje zelf blijft voorlopig nog even liggen. Er moet 

nog overleg plaatsvinden over de toekomstige oplossing: 

dam met open duiker, of dam weghalen en vervangen 

door een brug. Tijdens het baggeren zal er wel water 

van de Speelweidevijver naar de achterste vijvers kun-

nen stromen, maar niet in de omgekeerde richting! 

De te saneren vijvers worden niet drooggezet, maar "nal 

gesaneerd". Daarvoor wordt een baggerboot gebruikt 

waaraan een zuigbuis met schroef is bevestigd.Van de 

boot gaat het slib met een persleiding naar het slib

depot Langewater.Yanaf de boot gaat een drijvende 

leiding naar een leiding op de kant. De Weg over Anna's 

Hoeve wordt overgestoken met een leiding brug. Enkele 

keren zal de leiding moeten worden verlegd. Behalve 

de boot is er weinig andere activiteit in het gebied. 

Omdat er water in de vijvers blijft staan worden er 

vooraf geen vissen uit de vijvers gehaald. Evenmin 

worden de schildpadjes weggevangen. Zo nodig wordt 

er water bijgepompt in de vijvers: de baggerboot 

moet immers altijd kunnen varen. De baggerboot 

maakt lawaai en vaart langzaam, en vóór de boot 

wordt een soort waarschuwer gemonteerd die vissen 

of andere dieren wegjaagt als ze niet al weg zijn. 

ANNA'S HOEVE KOERIER 23 



Anna's Hoeve en ik Door Annemieke Rebel 

Gerard Peet (67) uit Hilversum is twaalf 

jaar lang secretaris van de Vereniging tot 

Behoud van Anna's Hoeve geweest. Twee 

jaar geleden heeft hij deze functie neer

gelegd maar dat betekent niet dat hij 

niets meer voor de Vereniging doet. Hij 

is coördinator van de bosploeg en schrijft 

voor de Koerier en de website. 
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Peet is een groot liefhebber van An

na's Hoeve. Als peuter kwam hij er 

geregeld. "We gingen dan pootje 

baden bij wat ze het Witte strandje 

noemden. Een stuk zand langs een 

vijver. Het hele gebied was toen kaal. 

Tijdens de Hongerwinter zijn de 

meeste bomen op Anna's Hoeve 

omgehakt en opgestookt". 

Nog altijd komt Gerard wekelijks in 

Anna's Hoeve, met de bosploeg of om 

de waterstanden op de meten. Hij is 

het verknocht aan Anna's Hoeve. "Het 

is een heel gevarieerd gebied met heel 

veel historie en verhalen. Door steeds 

meer over aan de weet te komen , ben 

ik er steeds meer van gaan houden." 

Zijn favoriete stukje Anna's Hoeve 

is het gebied rond het Schildpad

denpaadje. Dat heet zo omdat veel 

Hilversummers hun roodwangsier

schilpadden die te groot werden voor 

het aquarium uitzetten in de vijver. De 

beestjes gedijen goed in de watertjes 

en in de zomer kun je ze nog altijd 

vinden, zonnend op boomstronken. 

"Dit plekje boeit me om allerlei 

redenen, er is veel over te vertellen. 

Een van de twee vijvers aan weerskan

ten van het pad, de Oude Poel, is een 

oorspronkelijk grondwatervennetje. Ik 

denk dat Dudok, die de ander vijver 

aan de andere kant van het pad heeft 

ontworpen, zich heeft laten inspire-

ren door het vennetje. De vorm van 

de grote en de kleinere vijver komen 

overeen. Je ziet hier ook de restan-

ten van de waterdoorgangen die in 

vroegere tijden de vijvers met elkaar 

verbonden die weer in dienst ston-

den van de waterzuiveringsinstallatie. 

Het dennenbos waar je op uit kijkt, is 

aangelegd om mijnganghout te leveren. 

Daarmee werden de mijnen gestut. De 

mijn en verdwenen maar het bos is er 

nog. Er nestelen overigens reigers in dit 

dennenbos. Bijzonder, want normaal 

gesproken kom je ze boven in loofbo

men tegen. Maar het mooiste was het 

hier in de tijd voor de sanering van 

de vijver. Toen was het een woestenij. 

Dat is jammer genoeg verdwenen, 

maar er blijft genoeg moois over." 



Website heeft nieuw adres en is vernieuwd 
De internetsite van onze Vereniging heeft onlangs een nieuw adres gekregen: 

www.vb-annashoeve.nl 

Tip voor internetbezitters: neem dit 

adres op in uw Favorieten of Blad

wijzers t En stuur een leeg mailtje 

met als onderwerp "Update" naar 

webmaster@vb-annashoeve.nl om 

iedere keer via e-mail een seintje 

te krijgen wanneer er een nieuw 

bericht op de site is geplaatst. 

Het tot nu toe gebruikte adres 

http://www.annas-hoeve.tk zal 

waarschijnlijk blijven doorverwij

zen naar de oude site, die nog enige 

tijd in de lucht zal blijven maar die 

niet meer wordt bijgewerkt. 

Het al veel oudere doorverwij sadres 

http://go.to/annashoeve blijft bruik

baar. Het schakelt nu automatisch 

door naar het nieuwe internetadres 

van de website. Maar er wordt dan 

ongevraagde reclame bijgeleverd, 

die u ontloopt door rechtstreeks 

naar het echte site-adres te gaan. 

De site heeft nog steeds zes hoofdstuk

ken: Plan Anna's Hoeve, Natuur (en 

natuurbeheer), Vereniging, Allerlei, 

Fotopagina, en Koppelingen ("links"). 

Van de eerstgenoemde vier hoofdstuk

ken zijn veel oude, niet meer actuele 

berichten weggehaald. Maar er is ook 

wat bijgekomen, en wel in hoofdstuk 

Plan Anna's Hoeve : een uitgebreide 

presentatie over dit project, inclusief 

de lange voorgeschiedenis ervan, 

en de huidige stand van zaken. Het 

is de bedoeling dat deze presentatie 

regelmatig zal worden bijgewerkt. 

De Fotopagina bevat nog steeds enkele 

fotoseries en een filmpje over reeds 

uitgevoerde saneringswerkzaamheden 

in Anna's Hoeve. Nieuw toegevoegd 

is een zestigtal foto's "uit de oude 

doos", voor het merendeel afkom-

stig van ansichtkaarten. Zij betreffen 

zowel het restaurant met pretpark 

als het natuurgebied Anna's Hoeve. 

Men kan alle foto's achter elkaar als 

diapresentatie op het scherm krijgen. 

Voor ouderen een feest van herken

ning t De oudste foto dateert van 1925: 

de bospoel ("het kommetje") dat 

nu is te vinden langs het asfaltweg

getje ("Wagenpad" volgens Goo-

gle) naar 't Laer, dicht bij de A27 . 

De pagina Koppelingen is helemaal 

herzien en aangevuld. Men vindt 

hier een groot aantal links naar sites 

die iets te maken hebben met Hil-

versum, het Gooi, de provincies 

Noord-Holland en Utrecht, regio

nale natuur- en milieu-organisaties, 

of met de natuur in het algemeen. 

Nieuwe buren voor Anna's Hoeve: 31 woningen aan de Anthony Fokkerweg 

Voorjaar 2008 hoopt woningcorporatie 

De Alliantie te beginnen met de bouw 

van 3 1 eengezinswoningen (sociale 

huursector) aan het laatste deel van de 

Anthony Fokkerweg, langs het talud 

aan de westkant van natuurgebied 

Anna's Hoeve. Ongeveer een jaar later 

kunnen de nieuwe buren van An-

na's Hoeve hun woning betrekken. 

Het gaat om twee rijen woningen, 

een van 15 aan de noordkant (Lieber

gerweg) en een van 16 aan de zuid

kant (spoorbaan). Vroeger stonden 

hier flatgebouwen uit de jaren vijftig 

(Anthony Fokkerweg 226 t/m 356: 65 

woningen) maar die zijn enkele jaren 

geleden afgebroken. Eind 2005 was er 

een nieuw plan voor ruim 70 flatwo

ningen, waarbij de nog niet afgebroken 

oude schuurtj es gerenoveerd zouden 

worden. Dat plan paste echter niet 

helemaal binnen het bestemmings

plan. Voor het doorlopen van een Z.g. 

artikel 19 procedure om de bouw toch 

mogelijk te maken dreigden zoveel 

complicaties op te doemen, dat in 

overleg met de gemeente is besloten 

om een heel nieuw plan te maken 

dat wel binnen het bestemmingsplan 

past. Minder woningen, maar wel 
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veel mooiere, met nieuwe bergingen. 

De oude schuurtj es gaan dus alsnog 

verdwijnen. De bouwhoogte van de 

woningen varieert van 1 0 tot 12 meter. 

Aan de kant van het spoor is iets meer 

ruimte dan aan de kant van de Lieber

gerweg. Daarom worden de woningen 

in de zuidelijke rij wat groter (met 

één slaapkamer meer) dan die in de 

noordelijke rij. Beide rijen worden aan 

het uiteinde (spoorzijde en Lieberger-

wegzijde) afgesloten door een woning 

die wat hoger is dan de rest, waardoor 

de zolder er een vliering bijkrijgt, en 

er ook nog ruimte is voor een ex-

tra zolderslaapkamer. De woningen 

krijgen in eerste instantie geen dak

kapel, maar er kan zo nodig later wel 

een dakkapel worden toegevoegd. 

Als er oudbouw wordt vervangen door 

nieuwbouw, gaan er vaak nestelmo

gelijkheden voor vogels verloren. 

Daarom probeert De Alliantie daar 

altijd wat tegenover te stellen. In 

beide noordgevels van de twee rijen 

woningen worden vijf gierzwaluw

kasten ingemetseld, bruikbaar voor 

o.m. gierzwaluwen en mussen. 

De woningen zijn ontworpen door 

architectenbureau Pieter Weeda - Paul 

van der Weijden in Rotterdam. 

Plan voor nieuwe RWZI en voor nieuwbouwwijk staat op losse schroeven 

In de vorige Koerier stond een nog 

betrekkelijk optimistisch artikel 

over de aangepaste plannen voor 

een nieuwe rioolwaterzuivering. 

Er is echter een grote kink in de 

kabel gekomen, waardoor het hele 

plan nu op losse schroeven staat, 

en het zelfs onzeker is of de nieu

we woonwijk waar de gemeente 

Hilversum zo naar uitkijkt ooit wel 

gebouwd zal kunnen worden. 

Het eerste ontwerp: een RWZI onder 

de nieuwe berg van vervuilde grond, 

bleek onbetaalbaar wegens de nodige 

extra funderingskosten waar men 

pas achter kwam toen de bouwver

gunning al was aangevraagd. Het 

nieuwe ontwerp: een RWZI naast de 

grondberg, bleek echter ook onbe

taalbaar te worden. Wegens ruimte

gebrek op de toegewezen plek zou 

de zuivering over een of meer van 

de geplande bergingsbassins heen 

gebouwd moeten worden. Ook dat 

bleek sterk kostenverhogend te zijn. 

Maar daar kwam nog wat bij. Het 

is niet gelukt om de benodigde 

vergunningen te krijgen om het 

zeer schone gezuiverde rioolwater 

te gaan gebruiken om het in de 

Gooise bodem te laten wegzakken. 

De huidige wet- en regelgeving 
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blijkt daar nog niet in te voorzien! Dat 

is zeer verrassend. Immers, al in 2002 

was de "denkrichting" van het Hoog

heemraadschap om extra te investeren 

in de duurdere MBR-techniek, om het 

daarmee te verkrijgen extra schone 

effluent te kunnen gebruiken om de 

verdroging van het Gooi te bestrijden. 

Men zou toch denken dat de wettelijke 

(on-) mogelijkheden daartoe waren 

onderzocht voordat die denkrichting 

werd omgezet in beleidsbesluiten. 

Dit lijkt op een tweede gigantische 

blunder van het Hoogheemraadschap. 

In november heeft het bestuur van 

het Hoogheemraadschap besloten om 

het overleg tussen de projectpartners 

een half jaar stop te zetten om in die 

tijd ALLE denkbare opties opnieuw 

te kunnen bestuderen. Waaronder 

het moderniseren van de bestaande 

oude RWZI zonder gebruik te maken 

van de duurdere MBR-methode. En 

dan misschien wel op de plek van de 

bestaande RWZI. Voor de conventionele 

zuiveringsmethode is bovendien meer 

ruimte nodig. En misschien is bij een 

"ouderwetse" RWZI de stankcirkel, 

die woningbouw vlakbij een RWZI 

onmogelijk maakt, ook wel groter. 

Gedeputeerde Moens van de provincie 

Noord-Holland, die al eerder heeft 

geholpen om het stagnerende Plan 

Anna's Hoeve vlot te trekken, heeft de 

moed nog niet opgegeven om het nu 

in de wachtstand gezette MBR-plan 

alsnog uitgevoerd te kunnen krijgen. 

Maar voorlopig moet iedereen wach

ten op het resultaat van de nieuwe 

studies van het Hoogheemraadschap. 

Voor het schrijven van dit artikel is 

mede gebruik gemaakt van infor

matie die door de PvdA afdeling 

Hilversum op haar website is ge

plaatst, nadat de gemeenteraad door 

B&W in het openbaar was ingelicht 

over de jongste ontwikkelingen. 



In het achterste deel van Anna's Hoeve, 

voorbij het eind van de Bergvijver, 

geldt tijdens het broedseizoen (15 

maart tot 15 juli) een aanlijngebod 

voor honden. In dit gebied mag 

gedurende deze periode dus alleen 

met honden gewandeld worden als 

deze aan de lijn gehouden worden. 

Het aanlijngebod wordt aangegeven 

met kleine groene bordjes aan het 

begin van ieder pad: acht bordjes 

aan de westkant van de snelweg, en 

ook acht bordjes aan de oostkant. 

Deze maatregel heeft ten doel om in de 

broedtijd de rust in het bos en op de 

hei en het Geitenweitje zoveel moge

lijk te handhaven. Loslopende honden 

brengen veel onrust teweeg onder de 

vogels, zoogdieren en reptielen, die 

veelal voor het menselijk oog niet te 

zien zijn maar die zich wel degelijk in 

het gebied bevinden. Veel dieren zijn 

bang voor honden. Dat is niet voor 

niets zo, want de hond is een jager. 

Ook al doet een hond niets, van de 

geur alleen al schrikken veel dieren. 

In het westelijke deel van Anna's Hoeve, 

het vijvergebied en op de Berg, mogen 

honden het hele jaar loslopen. Dat 

heeft ook te maken met de tweedeling 

van natuur- en recreatiegebied AlllU'S 

Hoeve. In het westelijke deel staat de 

menselijke aanwezigheid voorop: het 

is er in de eerste plaats recreatiegebied 

(in de natuur). Het oostelijke deel van 

Anna's Hoeve vormt de enig overgeble

ven (bijna) onbebouwde verbinding 

tussen de Gooise natuurgebieden en de 

rest van de Utrechtse Heuvelrug. Hier is 

het dus in de eerste plaats een natuur

gebied, waar mensen niettemin wel 

mogen wandelen. Maar in het broed

seizoen moet de hond er aan de lijn' 

Prunushapper actief 
in Anna's Hoeve 

In december zijn de heideveldjes in 

Anna's Hoeve, in de buurt van de A2 7, 

mechanisch ontdaan van Amerikaanse 

vogelkers (bospest) en vliegdenne

tjes. Hiervoor is de "prunushapper" 

gebruikt, die GNR vijf jaar geleden 

voor het eerst heeft ingezet voor het 

opschonen van de Hoorneboegse 

Heide, die helemaal dicht dreigde te 

groeien met de bospest. Op de heitjes 

van Anna's Hoeve is de situatie minder 

dreigend, want met handkracht wordt 

de begroeiing op de heideveldjes in 

Anna's Hoeve al jarenlang in toom 

gehouden. Dat is het werk van onze 

bosploeg, en soms ook van andere 

vrijwilligersgroepen (o.a. schoolklassen 

van de Nassauschool, die ons jarenlang 

hebben geholpen). Maar van een struik 

van de Amerikaanse vogelkers moe-

ten vele jaren achtereen alle uitlopers 

worden afgezaagd of afgehakt voordat 

de struik de geest geeft. Als de struik 

met wortel en al wordt uitgetrok-

ken dan is die definitief verdwenen. 

De bosploeg is dus maar wat blij met 

deze voor ons onverwachte actie. Want 

in de bossen waar de happer niet kan 

komen, is nog werk genoeg te doen. 
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Als gevolg van de vele regen in januari kwam 

de vissteiger aan de oever van de Bergvij-

ver op dinsdag 22 januari grotendeels on

der water te staan. Het waterpeil was van 8 

tot 23 januari gestegen van 190 tot 26 1 cm 

boven NAP. Per centimeter (10 mm) regen

val in Hilversum-Oost stijgt het vijverpeil, 

vooral door watertoevoer vanuit het regen

waterriooI, met ongeveer 6 centimeter. Per 

etmaal zakt het peil gemiddeld ongeveer 

2 cm door het wegzakken van water in de 

bodem (infiltratie) en door verdamping. 

De vissteiger stond vanaf 7 maart en vanaf 18 

maart 2007 enkele dagen onder water. Ook 

half augustus 2005 was dat het geval, evenals 

tijdens en na de Kerstdagen van 2004. In 1999 

stond de vissteiger maar liefst vier maan-

den blank: van eind februari tot eind juni' 

2007 succesvol jaar voor Bosploeg Anna's Hoeve 
Door Gerard Peet 

De bosploegvrijwilligers van de Ver

eniging tot Behoud van Anna's Hoeve 

hebben in 2007 weliswaar zo' n 15% 

minder "uren gedraaid" dan in het 

recordjaar 20 06, maar kunnen toch 

terugkijken op een succesvol werk

jaar. Op 47 (in 2006: 49) woensdag

middagen werd er in de natuur van 

Anna's Hoeve gewerkt , m et gemiddeld 

ruim 4,6 mensen gedurende gemid

deld ruim twee uur. Viermaal ging 

een werkmiddag niet door wegens 

slecht weer (regen en / of storm) , en 

op de laatste woensdag van het jaar 

was het Tweede Kerstdag. Tweemaal 

werd het werk wegens regen voor

tijdig afgebroken . In totaal werden 

er 441 werkuren genoteerd. Dat is 

minder dan de 522 uren van 2006, 

maar m eer dan in alle eerdere jaren. 

De bosploeg is gestart in december 

1994 en bestaat nu dus dertien jaar. 

De groep bestaat momenteel uit zes 

personen die echter niet allen ie-
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dere week kunnen komen helpen. De 

meeste energie wordt gestoken in het 

bestrijden van de woekerende Ameri

kaanse vogelkers. Ook worden heide

veldjes opengehouden door alle opslag 

(boompjes en struiken) weg te halen, 

worden grote takken en omgewaaide 

bomen verwijderd van wandelpaden 

(dat was vooral nodig na de twee stor

men in januari), en worden de plekken 

waar de groep aan het werk is ontdaan 

van zwerfvuil. Op verzoek van GNR is 

er ook onkruid verwijderd uit de jonge 

aanplant die in het voorjaar van 2006 

is aangeplant rondom de (na sanering) 

heringerichte Speelweide. In die klus is 

ongeveer 20% van alle werkuren gesto

ken, wat helaas veel te weinig bleek te 

zijn om alle jonge aanplant onkruidvrij 

te maken en te houden. In 2007 is het 

de Vereniging opnieuw niet gelukt om 

extra terreinwerk te organiseren samen 

met schoolklassen of andere groepen. 



Spotje op safari: de ijsvogel 
door Gerry K1uvers-Kessler 

: 

Ha Safari- Spotter! 
Heb jij wel eens een blauwe flits 

vlak boven het water zien gaan? Een 

blauwe pijl zien vliegen dan? Of al

lerlei kleuren blauw zoals van de zee 

met oranje, de kleur van vuur) Nou, 

dan heb jij een ijsvogel gezien en dan 

begrijp je de bijnamen Blauwe pijl en 

Zeebrand ook wel. Deze bijnamen zijn 

eigenlijk veel beter, want de ijsvogel 

houdt helemaal niet van ij s. Als het in 

de winter zo koud wordt dat er ijs op 

de sloot ligt, kan de ij svogel alleen uit 

een wak, dat is een gat in het ijs, vis

sen. \-ele ijsvogels gaan dan ook dood 

als het zo erg vriest. Lang geleden 

toen de winters nog heel koud waren, 

zagen mensen een vogel bij een wak in 

het ijs, spottend naar visjes. Zo kreeg 

dit vogeltje toen de naam ij svogel. 

Je ziet deze vogel vaak alleen als 

een bliksemflits voorbij gaan, om-

dat hij zo razendsnel kan vliegen. 

Hij kan wel 80 kilometer per uur 

vliegen. Dus net zo snel als vracht

auto's op de snelweg rijden. 

Deze vogel maakt geen nestje in de 

boom, maar in een steile aardewand 

langs het water. Daar graven pa en ma 

ijsvogel een gang van wel bijna één 

meter lang. En aan het einde van de 

gang ligt de kinderkamer. Daar worden 

de witte eitjes gelegd, zodat de ouders 

ze goed kunnen vinden in het donker. 

Pa en ma ij svogel zijn dus allebei even 

handig met het maken van hun broed

nest. Samen broeden ze de eitjes uit. 

Niet alleen ma maar ook pa ijsvogel 

geeft de jonge ijsvogeltjes te eten totdat 

ze volwassen zijn. De kleine ijsvogeltjes 

gaan bij het voeden niet voordringen. 

Ze zitten in een kring en eentje zit 

voor de nestgang , zodra hij wat te eten 

heeft gekregen draait hij zich om. Laat 

gauw een drolletje vallen en sluit weer 

achteraan. Zo krijgen alle broertjes en 

zusjes evenveel te eten. Kleine visjes 

vinden de ijsvogels het lekkerste. 

Dus, zullen we ze gaan zoeken bij 

een sloot waar kleine visjes zijn) En 

er moet ook een tak zijn boven het 

water. Daarvandaan kan hij dan duiken 

naar de visjes. Vele mensen vinden de 

ijsvogel de mooiste vogel in Nederland 

door al die prachtige kleuren. Succes. 

Tot spotj e ' 
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Puzzel Antwoorden van de puzzel in Koerier 2007-03 zijn: 

1. Bosuil 5. Zestien 9. Uilskuiken 13 . Standvogel 

Door Gerry Kluvers-Kessler 2. Holenbroeder 6. Vogels 10. Maart 

3. Takkeling 7. Telescoop 11. Zwarte 

4. Tafeltennisbal 8. Gezichtssluier 12. Mobbing 

De puzzel van deze keer: libellenweetjes 
Een van de vroege libellensoorten die u in de lente kunt waarnemen is de vuurjuffer. Zij doet haar naam eer aan door zo rood 

als vuur te zijn met zwart gekleurde banden aan het einde van het lichaam. Zij is een van de eerste libellen in haar soort, om

dat ze als waterdiertje in het laatste larvale stadium overwintert. In de lente als de temperatuur omhoog gegaan is, kan ze dan 

snel uitsluipen. Slechts de prachtige larvenhuidj es getuigen de omvorming van waterdier tot luchtacrobaat. Deze larvenhuid

jes kunt u aantreffen hangend aan een waterplant in een poel of uw tuinvijver. Larvenhuidjes onderzoeken is een zeer goede 

determinatiemethode om de soort op naam te kunnen brengen. Misschien een goede gelegenheid om uw libellenkennis wat 

op te frissen? 

8 

9 

l10 1 1 

13 

17 

1. Abdomen van de libel 

2. Thorax van de libel 

3. Achterblijvende larvenhuid 

4 . Een paringstandje dat doet denken 

aan een 2 persoonsfiets 

5. Caput van de libel 

6. Samengestelde ogen 
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I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

11 

12 

15 

16 

7. Larve van de libel 

8. Uitstrooien van eieren boven het 

water 

9. Uitklapbare onderkaak 

10. Echte libellen, onderorde van 

libellen 

1 1. Vlekje op de vleugels 

12. Nog een onderorde van libellen 

I I I 

I 

1 3. Laatste vervelling van larve tot 

imago 

14. Afzetten van eieren in waterplanten 

15. Hoeveel ogen bezit een libeP 

16. Copulatierad 

17. Hoe heet de vorm waar de vrouw-

tjes dezelfde kleuren hebben als de 

mannetjes? 
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Lid worden?
Lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die 

de doelstelling van de vereniging ondersteunt. De contributie 

bedraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Neem voor meer infor-

matie of aanmelding voor het lidmaatschap contact op met de 

secretaris of vul het opgaveformulier elders in dit blad in.

Uw gegevens wi jzigen?
Neemt u voor wijziging van uw gegevens, bijvoorbeeld als u 

verhuist, contact op met de secretaris.

 

Het bestuur
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve 

e.o. bestaat uit de volgende personen:

W. Brugman, Voorzitter

Palmstraat 92-III 1015 HT AMSTERDAM

06-12924922

F. Carrière, Secretaris

Rozenstraat 30, 1214 BT HILVERSUM, tel. 035-6241817

J.J.M. de Ridder, Penningmeester

Kamerlingh Onnesweg 250, 1223 JR HILVERSUM

Tel. 035-6835031

S. Koopman, 

Oude Amersfoortseweg 140, 1212 AJ HILVERSUM

Tel. 035-7723267

  

C.A.N. van Vliet

Minckelersstraat 171 1223 LE HILVERSUM, tel.035-6833007

Overige handige informatie

Algemeen beheer:  Poul Hulzink, hoofd terreinbeheer

Dagelijks beheer: Gerrit Kremer, regiobeheerder Zuid

Contactgegevens GNR: 035-6214598, internet: www.gnr.nl

GAD Toezicht en handhaving: 035-6991888

Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734

E-mailadres van de webmaster: webmaster@vb-annashoeve.nl

 Colofon
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De Anna’s Hoeve Koerier
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad 

van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. De Koerier be-

vat artikelen, kort nieuws en mededelingen over Anna’s Hoeve 

en omgeving, en over de vereniging. Het blad verschijnt drie 

keer per jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bron-

vermelding. Kopij is welkom, aanlevering bij voorkeur in elek-

tronische vorm bij het redactieadres: teksten in .DOC-formaat 

en afbeeldingen in .JPG-formaat. Als elektronische aanlevering 

voor u een probleem is, neem dan contact op met de redactie. 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bij-

dragen in te korten en/of te redigeren.

Druk:   Drukkerij Brügemann, Hilversum

Opmaak:  www.ontwerpfabriek.com, Hilversum

Oplage:  1000 exemplaren

Op Internet: www.vb-annashoeve.nl

De redactie
De redactie van de Anna’s Hoeve Koerier bestaat uit de  

volgende personen:

S. Koopman (eindredactie), 

Oude Amersfoortseweg 140, 1212 AJ HILVERSUM

sko140@yahoo.com, tel. 035-7723267

A. Rebel (redactieadres)

Willem Barentszweg 104, 1212 BN HILVERSUM

annemieke.rebel@tiscali.nl, tel. 035-6245284

M.L. Ruitenberg

Lijsterweg 70, 1221 JM HILVERSUM

mlruitenberg@zonnet.nl, tel. 035-6832762

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

in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten Hilversum en 

Laren gelegen gebied Anna’s Hoeve in stand te houden als  

natuurgebied met rustige recreatie. De vereniging onderneemt 

hiertoe diverse activiteiten, zoals overleg met gemeenten,  

terreinbeheerders en de waterbeheerders, het geven van rond-

leidingen en het uitvoeren van beheerwerk.
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Van de redactie
Door Sander Koopman

Vlak voor de kopijsluiting bereikte ons helaas het bericht dat twee leden de 

redactie zullen verlaten. Lisette Reiche heeft te kennen gegeven per direct 

te stoppen met haar werkzaamheden. Annemieke Rebel zal per 1 januari 

2009 de redactie verlaten. Langs deze weg wil de redactie haar hartelijk 

danken voor de geleverde inspanningen. Na deze leegloop bestaat de 

redactie nog slechts uit twee personen: aanvulling is dus broodnodig om 

ook in de toekomst een Koerier te kunnen blijven maken. Neemt u gerust 

contact op met de redactie als u belangstelling hiervoor heeft.

En dat er behoefte is aan de Koerier is duidelijk. Het lezersonderzoek uit 

het vorige nummer leverde weliswaar slechts 22 reacties op, maar deze 

waren unaniem positief. Navraag onder enkele lezers die de enquête niet 

ingevuld hebben, heeft ons geleerd dat waarschijnlijk een groot aantal le-

zers niet gerespondeerd heeft omdat zij tevreden zijn met de huidige opzet 

van de Koerier. Het onderzoek is voorbij, maar uiteraard kunt u eventuele 

op- en aanmerkingen voor de Koerier nog steeds kwijt bij de redactie.

In deze Koerier weer enkele opvallende artikelen over kleine en grote ont-

wikkelingen. Kiosk “The Sailor” is onverwachts gesloten wegens overlijden 

van de eigenaar. In dit nummer een klein stukje historie van het opvallende 

gebouwtje. Van groter belang is de gewijzigde planvorming rondom de 

RWZI. In dit nummer het nieuwste plan en een analyse van de ontwikke-

lingen hieromtrent in het verleden. Uiteraard weer veel aandacht voor de 

natuur: plantensoorten op de Speelweide, drie gelijkende boomsoorten in 

Anna’s Hoeve en een interessant artikel over vleermuizen.

Tot slot maken we u graag attent op de mogelijkheid om op stap te gaan in 

Anna’s Hoeve: er zijn excursies gepland door GNR en door onze  

vereniging. Zie de aankondigingen daarvoor elders in dit blad.
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“Het kan verkeren”, aldus Bredero… 

Dit motto geldt zeker ook voor onze 

vereniging. In april werden met trots 

drie nieuwe bestuursleden geïnstal-

leerd. Helaas hebben de heer en me-

vrouw Reiche kort geleden te kennen 

gegeven toch niet verder te willen in 

het bestuur. Zij hebben per direct op-

gezegd. Een zware tegenslag voor het 

bestuur, daar het juist leek dat de inten-

sieve werving van vorig jaar resultaat 

had. De komende tijd zal het bestuur 

zich beraden op de ontstane situatie. 

Eventuele belangstellenden voor een 

bestuursfunctie kunnen contact opne-

men met één van de huidige bestuurs-

leden. Uw steun is meer dan welkom!

Tijdens de jaarvergadering, waar wij 

gelukkig een behoorlijke opkomst 

mochten constateren, kwamen vele 

inspirerende ideeën boven water. Het 

bestuur gaat hiermee de komende tijd 

aan de slag. Zo is er in het najaar een 

excursie gepland, en is ook de samen-

Van het bestuur
werking met IVN weer opgezocht, 

hetgeen in 2009 zal resulteren in een 

excursie door IVN-gidsen.

Het Goois Natuurreservaat is aan het 

nadenken over het toekomstig beheer 

van de bossen in Anna’s Hoeve. Veel van 

de bossen in het gebied zijn allerminst 

natuurlijk en zijn relatief soortenarm. 

Het GNR zinspeelt op maatregelen 

om hier verandering in aan te bren-

gen. Het bestuur is hierover met GNR 

in gesprek. Om de dialoog met het 

publiek op gang te brengen, zullen we 

ook het terrein in gaan. Hierbij heeft u 

de mogelijkheid om ook uw mening 

kenbaar te maken.

Naast deze positieve ontwikkelingen 

zijn er helaas ook minder leuke dingen 

te melden. Het bestuurlijk proces rond-

om de busbaan gaat onverdroten door. 

Het bestuur is hierover nog steeds in 

gesprek met gemeente en provincie, en 

heeft zich inmiddels tot tegenstander 

verklaard van elk mogelijk alternatief in 

of langs Anna’s Hoeve.

Een laatste onderwerp wat de aandacht 

verdient, is het gedrag van jeugdige 

medeburgers op de Speelweide. Het 

is onvermijdelijk dat met het voort-

schrijden der tijden ook de normen 

en waarden omtrent acceptabel gedrag 

veranderen. Dat laat onverlet dat, in de 

ogen van het bestuur, het nog steeds 

niet aanvaardbaar is om andermans 

eigendommen te molesteren of de 

publieke ruimte te bevuilen. Helaas is 

dit de laatste tijd frequent gebeurd op 

de Speelweide. Bankjes zijn in brand 

gestoken, er zijn vuurplekken aange-

troffen en de hoeveelheid afval is ver-

bazingwekkend. Het bestuur keurt deze 

ontwikkelingen ten zeerste af. Daar-

naast roepen wij alle leden op om toch 

vooral alert te zijn op deviant gedrag 

in Anna’s Hoeve en in voorkomende 

gevallen dit te melden bij de politie. 

Tevens kunt u dit wellicht bespreekbaar 

stellen bij jongeren in uw directe in-

vloedssfeer. Het bestuur rekent op uw 

aller medewerking in deze.

In verband met het onmiddelijke vertrek van Lisette 

Reiche en het vertrek van Annemieke Rebel per 1 

januari 2009 zijn wij dringend op zoek naar één tot 

twee mensen die het leuk vinden om mee te werken 

aan de totstandkoming van dit blad. De werkzaam-

heden van een redactielid bestaan onder meer uit: 

het werven van auteurs, beoordelen, schrijven en 

redigeren van artikelen, foto’s maken, meedenken 

over de toekomst van het blad. Ervaring met de PC is 

een vereiste. De redactie vergadert drie keer per jaar 

’s avonds; naast de vergaderingen vraagt het werk 

een tijdsbeslag van zo’n 1 tot 2 uur per week, geheel 

naar eigen wens in te delen. Geïnteresseerden kun-

nen contact opnemen met één van de redactieleden, 

zie het colofon voor hun contactgegevens.

De redactie.

Oproep: 
redactieleden gezocht

Sinds april 2008 ben ik actief als voor-

zitter van de VBAH. 

Als kind kwam ik vaak naar Anna’s 

Hoeve en in mijn beleving was het 

een magisch gebied. We lieten ons van 

de berg rollen, die geen einde leek 

te hebben en het pretpark was rond-

uit sprookjesachtig. Bijna veertig jaar 

later is het hier nog net zo mooi. De 

speeltuin is van sprookjesachtig welis-

waar spookachtig geworden nu, maar 

de prachtige bomen, bruggetjes en 

waterpartijen maken het gebied tot een 

toegangspoort van Hilversum om trots 

op te zijn. En om te koesteren. 

Toen ik las over de recente ontwikke-

lingen in het gebied en hoorde dat het 

bestuur nieuwe leden zocht, kwam ik 

dan ook in actie. Dat ik niet meer om 

Even voorstellen:  Winnifred Brugman
de hoek woon is natuurlijk jammer, 

maar geen belemmering voor mij om 

mij hard te maken voor behoud van 

deze groene schatkamer. Mijn juridi-

sche kennis en schrijversvaardigheden 

zullen daarbij goed van pas komen. Ik 

werk als zelfstandige en kan voor An-

na’s Hoeve voldoende tijd vrijmaken.

In de komende periode hoop ik u, 

samen met de andere bestuursle-

den, regelmatig te informeren over 

onze inspanningen en ideeën om het 

natuurgebied te beschermen tegen op-

rukkend verkeer en andere ongewenste 

ontwikkelingen. Het spreekt voor zich 

dat daarbij ook uw ideeën van harte 

welkom zijn. 

Winnifred Brugman, voorzitter

Aankondiging:  dichtwedstrijd

Voor het decembernummer organiseert 
de redactie een gedichtenwedstrijd. 

Kijk voor meer informatie op 
www.vb-annashoeve.nl .

Interview met 
Winnifred  
Brugman
Door Annemieke Rebel

 

“Een uitdagende maar ook een wat 
ondankbare taak.”  Zo ziet Winnifred 
Brugman haar functie als nieuwe  
voorzitter van Anna’s Hoeve.  
“De vereniging ziet zich geconfronteerd 
met een aantal moeilijke kwesties en 
botsende belangen.”

De vereniging heeft het bijna een jaar 

zonder voorzitter moeten stellen. De 

45-jarige Amsterdamse juriste heeft in 

april officieel het voorzitterschap op 

zich genomen. De vraag rijst natuurlijk 

waarom een Amsterdamse zich met 

Gooise aangelegenheden bezig wil 

houden. “Ik had het voornemen naar 

deze omgeving te verhuizen zocht 

hier naar vrijwilligerswerk . Zodoende 

stuitte ik op de vacature van voorzitter.”

Jeugdherinneringen
Winnifred koestert warme herinne-

ringen aan het gebied. “Ik ben opge-

groeid in Blaricum en mijn ouders 

namen me vaak mee naar het pretpark 

Anna’s Hoeve. Ik vond het als klein 

meisje magisch. Ik herinner me dat 

er van die geultjes liepen waar je met 

bootjes doorheen kon varen, en er was 

volgens mij ook een onderwaterwe-

reldattractie. Je kon dan plaats nemen 

in een zilverkleurige bol die dicht ging 

waarna je een onderwaterwereld in 

rolde. Er is wel het een en ander in de 

tijd veranderd, constateert Winnifred, 

die ruim vijfentwintig jaar geleden het 

Gooi verliet om Rechten te studeren. 

Eerst in Rotterdam en later in Amster-

dam waar ze nog altijd woont en werkt 

als freelance jurist.
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Louis Couperus
“In mijn jeugd was Anna’s Hoeve een 

sprookjesachtig gebied, als een decor 

uit een roman van Couperus. Wan-

neer je je best doet kun je daar nu nog 

wat van terugzien maar eigenlijk is 

het meer een spookgebied geworden. 

Sommige plekken lijken als vuil-

stortplaats te dienen. En de desolate 

parkeerplaats trekt rare activiteiten aan.  

Anna’s Hoeve is een van de toegangs-

poorten tot Hilversum. Ik vind het be-

schamend hoe de gemeente het gebied 

laat verwaarlozen.” 

De toekomst
Graag zou Winnifred zien dat Anna’s 

Hoeve weer wat terug krijgt van de 

allure van vroeger toen het gebied aan 

jong en oud plezier en verwondering 

bood. “De historische vereniging Al-

bertus Perk is onlangs met het voorstel 

gekomen een bescheiden kinderboer-

derij in het gebied te plaatsen. Lijkt me 

een prima idee. Dat trekt een ander 

publiek aan en brengt nieuw leven in 

de brouwerij.” 

Maar op dit moment staat het ge-

bied en dus ook de vereniging in de 

wachtstand. Plan Anna’s Hoeve, de 

HOV-lijn, het terrein van het voorma-

lige paviljoen… het zijn zaken die de 

agenda van de nieuwe voorzitter de 

aankomende jaren zullen bepalen. “De 

aankomende jaren is het zaak te redden 

wat er te redden valt. De provincie zal 

gaan voor de makkelijkste oplossingen 

en de gemeente zal zoveel mogelijk de 

marges opzoeken.  Het is afwachten 

wat er met de HOV-lijn gaat gebeuren. 

Dat er iets gaat gebeuren is onvermij-

delijk. Er zijn verschillende varianten 

maar het blijft kiezen tussen twee of 

zelfs drie kwaden. De vereniging blijft 

natuurlijk vechten waar het voor staat: 

behoud van Anna’s Hoeve.”

“Aan ons de taak te doen waar we 

voor zijn: Anna’s Hoeve te behouden. 

Het bestuur gaat zich nu meer op de 

politiek richten. Het kan niet zo zijn 

dat wij de enigen zijn die zich het 

lot van het gebied aantrekt. Er moet 

vanuit de politiek ook een geluid 

komen. Voor veel gemeentemensen is 

het een ver-van-mijn-bed show, maar 

voor veel Hilversummers is het gebied 

onmisbaar. De steun en input van die 

Hilversummers heeft de vereniging 

dan ook hard nodig!”

Herzien huishoudelijk reglement Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o.
Geldig vanaf november 2007  

Algemeen:

De vereniging bestaat uit leden, gezins-

leden, en begunstigers. Daarnaast heeft 

het bestuur de mogelijkheid om leden 

die bijzonder verdienstelijk geweest 

zijn voor de vereniging, te benoemen 

tot erelid.

Artikel 1:

De contributie voor de leden is mi-

nimaal € 1,83 per jaar.De contributie 

voor de begunstigers is minimaal € 

1,83 per jaar.

Contributies kunnen gewijzigd wor-

den na goedkeuring door de algemene 

ledenvergadering 

Artikel 2:

Het bestuur is gemachtigd een lid of 

meerdere leden het lidmaatschap te 

ontzeggen:

a. bij contributieschuld;

b.  bij het doen van daden die de naam 

van de vereniging schade berok-

kenen; als ze handelen namens de 

vereniging zonder daar –schrif-

telijke- toestemming voor te 

hebben;bestuursleden hebben deze 

toestemming automatisch verkregen 

bij benoeming en verliezen deze 

weer bij niet-herbenoeming of 

c.  bij tussentijdse aftreding; als leden 

de normen en zeden die in het 

normale maatschappelijke verkeer 

gelden zodanig overtreden dat de 

vereniging hiervan schade onder-

vindt.

Artikel 3:

Onder gezinsleden wordt verstaan: die 

leden welke hebben aangegeven dat 

zij wel lid willen zijn, maar het club-

blad niet willen ontvangen, daar zij 

op hetzelfde adres wonen als een lid.

Gezinsleden hebben stemrecht zoals 

bepaald voor leden in de statuten, 

art.16, lid 3.

Artikel 4:

Benoemingen tot het erelidmaat-

schap geschieden op voordracht van 

het bestuur. Ereleden hebben dezelfde 

rechten als leden, echter behoeven 

geen contributie te betalen. In de 

algemene ledenvergadering wordt het 

erelidmaatschap vastgesteld.

Artikel 5:

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de 

voorzitter nodig acht of als tenminste 

drie bestuursleden daarop aandringen, 

na hiervan minstens 21 dagen tevoren 

kennis te hebben gegeven. Uitnodigin-

gen en agenda voor een bestuursverga-

dering bereiken de bestuursleden min-

stens 7 dagen tevoren via de secretaris.

Artikel 6:

In een bestuursvergadering worden 

geen besluiten genomen als niet ten-

minste de helft van het aantal bestuurs-

leden aanwezig is. Als minder dan de 

helft aanwezig is, wordt binnen 14 

dagen een nieuwe vergadering uitge-

schreven .

Wanneer op deze vergadering geen 

meerderheid aanwezig is, kan over de 

onderwerpen die voor de tweede maal 

op de agenda stonden een beslissing 

genomen worden.

Artikel 7:

De taakomschrijvingen worden door 

het bestuur vastgesteld en indien nodig 

gewijzigd. Voor het vaststellen van deze 

taakomschrijving is geen goedkeuring 

van de algemene vergadering beno-

digd daar dit een ‘’levend’’ document 

betreft. De door het voltallige bestuur 

vastgestelde en/of gewijzigde taakom-

schrijving zal in de algemene vergade-

ring medegedeeld worden en ter inza-

ge worden gelegd. De door het bestuur 

unaniem vastgestelde taakomschrijving 

vormt één onlosmakelijk geheel met 

dit huishoudelijk reglement.

Alle bestuursleden dienen dit docu-

ment te ondertekenen.

Artikel 8:

Het huishoudelijk reglement bedoelt 

een aanvulling c.q. een verduidelijking 

te zijn van de statuten en mag daarmee 

niet strijdig zijn. Indien er tegenstrij-

digheden geconstateerd worden dan 

gaan de statuten boven het HHR.

In die gevallen dat er onduidelijkheid is 

beslist het voltallige bestuur in deze. 

Artikel 9:Financiën

9.1  Uitgaven en financiële verplich-

tingen welke de € 1000,- te boven 

gaan vereisen de handtekening 

van voorzitter, secretaris en de 

penningmeester. Daarnaast is 

voorafgaande goedkeuring van 

het voltallige bestuur noodzake-

lijk. Dit besluit dient genotuleerd 

te worden.De uitgaven c.q. de 

aangegane verplichtingen moeten 

achteraf met bewijsstukken worden 

gestaafd. Spaartegoeden van de 

vereniging zullen niet worden be-

heerd via risicodragende financiële 

producten.

9.2  Saldo bij opheffing vereniging: zie 

ook statuten artikel 21 lid 3. De 

penningmeester dient aan te tonen 

dat het batige saldo ook daadwer-

kelijk is overgemaakt naar het doel 

waartoe de algemene vergadering 

heeft besloten. De secretaris is ver-

antwoordelijk voor de uitschrijving 

uit de Kamer van Koophandel. 

Aldus vastgesteld door het bestuur  

d.d. 14 november 2007

Van Waternet kregen we het verzoek 
om aandacht te besteden aan het volgende 
probleem:

De laatste tijd wordt er steeds meer on-

gewenste activiteit waargenomen in het 

gebied van de saneringslocatie Laarder 

Wasmeren. Er is weer enige vorm van 

vandalisme. Er worden zaken stuk ge-

maakt op het werkterrein. Bijvoorbeeld 

de regeling die de waterafvoer van de 

Lorentzvijver stuurt. Vaak worden er ook 

kinderen in het saneringsgebied waar-

genomen. Veelal jonge kinderen, geschat 

tussen de 10 tot  14 jaar.

Waternet en de aannemer stellen alles 

in het werk om de hekken gesloten te 

houden en waarschuwingsborden te 

plaatsen. Helaas blijkt dit niet veel te 

helpen. Hekken gaan stuk en waarschu-

wingsborden verdwijnen in het slib.

Dit is een zeer ongewenste en zeer 

gevaarlijke situatie.

Het slib is ernstig verontreinigd. Dat 

betekent erg vies en erg ongezond. Dat 

kan men aan de buitenkant niet zien. 

Het kan de gezondheid van de mens in 

gevaar brengen.  Niet voor niets nemen 

Waternet en de aannemer veel voor-

zorgsmaatregelen voor de mensen die 

er moeten werken.

Er zullen nog meer maatregelen geno-

men worden. Nog meer hekken rond 

het slibdepot. Ook zal er een bewa-

kingsdienst worden ingeschakeld voor 

de tijden dat er geen personeel van 

Waternet en de aannemer aanwezig is. 

Zeker ook nu er gebaggerd gaat worden 

in Anna’s Hoeve. Nat slib gaat met veel 

water naar het depot. Dit resulteert in 

een groot depot waar een tijdlang veel 

water in zal staan met daaronder een 

dikke sliblaag. Er is daardoor verdrin-

kingsgevaar, en het gevaar van wegzak-

ken in een dikke sliblaag waarvan de 

bovenste laag droog lijkt (korst) maar 

waaronder zich nog een laag dunne 

smurrie bevindt.

 

Daarom een oproep aan iedereen die 

dit leest, vooral ook aan ouders van 

kinderen uit de buurt: BLIJF WEG uit 

het Wasmerengebied, en probeer ook 

de voorkomen dat uw (of andere) kin-

deren hier gaan “spelen”. Dat is beslist 

onverantwoord zolang er in dit gebied 

gewerkt wordt en er een depot van ver-

vuild slib aanwezig is. 

Waarschuwing:  blijf  weg uit  het Wasmerengebied!! !
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Datum: 23 april 2008 

Locatie: Wijkcentrum St. Joseph

Aanwezig:

Zittende bestuursleden:

Sander Koopman  

(waarnemend voorzitter)

Frances Carrière (secretaris)

Hans de Ridder (penningmeester)

Kees van Vliet (gewoon lid)

Kandidaat-bestuursleden:

Winnifred Brugman (voorzitter)

Lisette Reiche (gewoon lid)

Sander Reiche (gewoon lid)

 

Daarnaast 18 leden, te weten R. Luijer, 

K. en R. de Wolff, M. v.d. Wolk, J. 

Bouwman, J. Wilting, I. Robijn, A. 

Haanschoten, Gerard Peet, Kees van 

Aggelen, Ron Haanschoten, J.P. van 

Hemert, Dick Dijkhuizen, A.M. Dijk-

huizen-Boogaaart, de heer Ruyter, T. 

Kinsbergen en H. Bokhorst

1. Opening door de voorzitter

Sander Koopman opent de vergade-

ring en heet alle aanwezigen welkom. 

Gelukkig kan het bestuur vanavond 

drie nieuwe bestuursleden voorstel-

len, waaronder een nieuwe voorzitter. 

Sander zal deze keer nog de ledenver-

gadering leiden. 

Er is een bericht van verhindering 

binnengekomen van de heer Van de 

Klashorst.

2. Notulen van de op 24 april 2007 

gehouden jaarvergadering

De notulen worden ongewijzigd goed-

gekeurd.

3. Ingekomen stukken (voor deze 

vergadering): 

van Tukkie Tuk: verslag bije enkomst 

over Liebergen.

4. Jaarverslag van de secretaris 

Frances Carrière geeft een korte 

toelichting en geeft aan dat we meer 

leden moeten werven om ervoor te 

zorgen dat het ledenaantal weer boven 

de 1000 uitkomt. Door de plannen 

van de provincie voor een HOV-baan 

(busbaan) door Anna’s Hoeve is er bin-

nenkort weer werk aan de winkel. Het 

jaarverslag wordt ongewijzigd goedge-

keurd.

Sander Koopman deelt met betrekking 

tot de HOV-baan nog mee dat het be-

stuur heeft aangegeven dat behalve de 

route langs het spoor ook de route over 

de Weg over Anna’s Hoeve onderzocht 

dient te worden. De provincie heeft 

daarop geantwoord dat de vereniging 

dan niet meer naderhand tegen die 

variant kan zijn. Dat vond het bestuur 

uiteraard niet zo’n goed idee; Sander 

leest het antwoord van de vereni-

ging in de vergadering voor. Hierop 

heeft de provincie weer gereageerd: 

ze willen met het bestuur daarover 

praten. Gerard Peet vertelt dat hij als 

privé-persoon een andere variant heeft 

voorgesteld, en wel om Anna’s Hoeve 

heen; daar heeft de provincie niet op 

gereageerd. Roel merkt daarbij op dat 

de gemeente wel rekening met ons 

houdt, als we actie voeren. 

5. Financieel jaarverslag 2007

Hans de Ridder geeft een toelichting: 

De financiële situatie van de vereni-

ging is goed, er zijn weliswaar minder 

leden, maar er is per lid meer contribu-

tie  betaald. Door verhuizingen en door 

sterfte zijn er leden afgevallen; het is 

daarom van groot belang dat er leden 

bij komen en we zullen er harder aan 

moeten trekken. 

Verder zijn er nog 400 boekjes over.

Discussie:

Roel: je kunt bij de nieuwbouw folders 

door de bus gooien.

Antwoord: dat is zes maanden geleden 

al gedaan.

Roel: de stand op de Groest levert altijd 

leden op.

Antwoord: dat is waar, we gaan dit jaar 

weer op de Groest staan.

6. Begroting 2008 

Hans de Ridder geeft een toelichting: 

er is dit jaar meer geld uitgetrokken 

voor de website, die is erg  belangrijk. 

7. Verslag van de kascontrole

commissie

Hans de Ridder leest het verslag van de 

kascommissie voor: 

“Op 9/04/2008 zijn door de kascon-

trolecommissie, de heren R. Haan-

schoten en K. de Wolff, de boeken van 

de penningmeester over het jaar 2007 

gecontroleerd. 

De volgende zaken zijn gecontroleerd: 

het kassaldo, het girosaldo, het saldo 

van de kapitaalrekening, steekproefsge-

wijs een aantal uitgaven gedaan in het 

jaar 2007 en het financieel overzicht. 

Hierbij zijn geen onrechtmatigheden 

gevonden.

De kascommissie stelt dan ook voor 

om het bestuur van de vereniging 

decharge te verlenen.

Hilversum, 09/04/2008”

K. de Wolff R. Haanschoten

8. Benoeming van de nieuwe kascon

trolecommissie 

De vergadering kiest voor het vol-

gende jaar de volgende leden voor de 

kascommissie:

Roel Haanschoten

Jan Paul van Hemert

Reservelid: Kees de Wolff

9. Bestuursverkiezing

De drie kandidaat-bestuursleden stellen 

zich voor:

Winnifred Brugman is geboren in 

Blaricum en kent Anna’s Hoeve uit haar 

jeugd. Momenteel woont ze in Amster-

dam, maar ze voelt zich erg verbonden 

met dit gebied. 

Sander en Lisette Reiche wonen in 

de buurt en willen graag mee helpen 

voorkomen dat de busbaan door Anna’s 

Hoeve gaat. 

Sander Koopman vraagt of de verga-

dering nog een schriftelijke stemming 

wil voor de nieuwe bestuursleden; dat 

is niet het geval. Daarmee zijn de drie 

kandidaat-bestuursleden zonder hoof-

delijke stemming gekozen.

Volgend jaar zijn er twee nieuwe be-

stuursleden nodig in plaats van Frances 

Carrière en Sander Koopman. 

(NASCHRIFT REDACTIE: half juli heb-

ben de heer en mevrouw Reiche helaas 

hun bestuurslidmaatschap per direct 

opgezegd).

10. Mogelijke nieuwe activiteiten in 

Anna’s Hoeve

Het bestuur wil graag horen of er sug-

gesties zijn voor nieuwe activiteiten.

Er zijn de volgende suggesties gedaan:

Zwerfvuil ruimen:

Gerard Peet: de bosploeg maakt wel de 

paden vrij van onkruid e.d., maar haalt 

geen zwerfvuil weg. Er moeten extra 

schoonmaakacties komen in Anna’s 

Hoeve om zwerfvuil op te ruimen. Dat 

zou op korte termijn moeten gebeuren. 

Gerard wil ook eraan werken, maar 

niet alleen. Gerrit Kramer van GNR kan 

materiaal leveren. 

Actie: Ingeborg Robijn wil dat wel 

regelen: het wordt zaterdag 17 mei van 

10.00 – 12.00 uur. Gerard Peet levert 

het materiaal, maar kan er verder niet 

bij zijn. Roel zet de aankondiging op 

de website. 

Verder meldt Ingeborg dat op 21 maart 

2009 weer een landelijke schoonmaak-

dag is in het kader van de actie Neder-

land Schoon. 

Actie: in de volgende Koerier komt er 

een oproep daarvoor. 

Samenwerken met de Nassauschool: 

Er werd tijdens het voorzitterschap van 

Jelle Harder veel samengewerkt met 

de Nassauschool, de leerlingen gingen 

bijv. in het voorjaar schoonmaken en 

in het najaar hei wegzagen; nu gebeurt 

dat niet meer. 

Actie: Kees van Aggelen wil wel een 

gastles verzorgen bij de Nassauschool 

over Anna’s Hoeve. 

Er zijn ook andere scholen waarmee de 

vereniging vroeger contact had, zoals 

de Jan van Rijtenbachschool en de HSV. 

Educatieve wandelingen:

Gerard Peet stelt voor weer vaker edu-

catieve wandelingen door Anna’s Hoeve 

te houden, zoals Freek Stegehuis laatst 

gedaan heeft. Dat zou eventueel door 

IVN-ers kunnen gebeuren. 

Hyves en ludieke acties:

Winnifred vertelt dat het bestuur ook 

nog aan andere dingen dacht, zoals 

meer gebruik van internet, zoals Hyves, 

en ludieke acties. 

11. Rondvraag

Vis in de vijver van de speelweide

Roel meldt dat voor de sanering van de 

vijver de vis is weggehaald: die moet 

weer terug. Het beste zou zijn om er 

weer jonge vis in te doen.

Anna’s Hoeve Koerier:

Het is een mooi blad, maar de laatste 

keer was het lettertype te klein. Sander 

Koopman vertelt dat de vormgever een 

fout heeft gemaakt: het was niet de 

bedoeling om zo’n klein lettertype te 

hanteren. 

Ledenwerving:

Je zou bij de nieuwe woningen 

Koeriers met een begeleidende brief 

moeten bezorgen, waarbij je bij elke 

woning ook aanbelt. Sander Koopman 

meldt dat zoiets al is uitgevoerd, alleen 

is niet bij iedereen aangebeld. Daarna is 

begin februari een A4-actie geweest in 

de Anthonie Fokkerweg en omgeving. 

Stand van zaken sanering:

Gerard meldt dat ze nu bezig zijn om 

de omleidingspijp weg te halen, zodat 

het kleine dammetje weg gaat. 

Verder is de bodem van de vijver nu 

schoongemaakt en wordt de bagger 

weggezogen. Vanaf afgelopen mei 

wordt de vijver gevoed met schoon 

interceptiewater. 

Huisje Anna’s Hoeve:

Kees van Aggelen is het afgelopen 

driekwart jaar bezig geweest met het 

huisje van Anna’s Hoeve, eigendom van 

Rodenburg, dat sterk verwaarloosd is. 

Hij heeft geprobeerd het een monu-

mentenstatus te laten geven, maar dat 

is niet gelukt. Nu praat hij met de ge-

meente en met GNR over de toekomst 

van het huisje. 

Nieuw huishoudelijk reglement:

Jan Paul van Hemert vraagt hoe het 

zit met het nieuwe huishoudelijk 

reglement: moet dat niet in de leden-

vergadering besproken worden? Hij 

wil graag de definitieve versie hebben. 

Actie: Frances stuurt alsnog de defini-

tieve versie naar Jan Paul.

Verder zou het huishoudelijk reglement 

in de Koerier kunnen. 

PAUZE

Notulen van de Algemene ledenvergadering 2008
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meer zandverstuivingen? Dat lijkt een 

verarming van het gebied.

De zandverstuivingen voegen iets toe 

aan de natuur: ze creëren omstandighe-

den voor speciale plant- en diersoorten. 

De zandverstuivingen zijn een bijzon-

der ecosysteem. 

Je moet daarbij bedenken dat hier niets 

natuurlijk is, omdat hier eeuwenlang 

menselijke activiteit is geweest. GNR 

probeert door het openhouden van de 

hei en de stuifzanden het specifieke 

milieu dat hier vroeger is geweest terug 

te halen. Over deze projecten is veel 

communicatie geweest: er zijn 4500 

adressen in de omgeving aangeschre-

ven en twee excursies gehouden. Uit 

de reacties bleek dat de meeste mensen 

het ermee eens waren. 

Eemeroord en Nieuwenoord:

Deze instellingen liggen in  een over-

gangsgebied dat belangrijk is voor 

allerlei diersoorten, zoals de das. Hier-

voor heeft de gemeente Baarn allerlei 

plannen, waarbij de gemeente zich 

ervan bewust is dat de natuurwaarden 

in het geding zijn. De provincie Utrecht 

en de natuurorganisaties letten erop dat 

de natuurwaarden behouden blijven. 

Het gebied Anna’s Hoeve:

Het gebied zou meer aandacht moeten 

krijgen; na de sanering van de vijvers 

kan GNR het weer gaan beheren. Tus-

sen de speelvijvers gaat 

de dam eruit en er komt 

waarschijnlijk vóór de 

zomer een brug. Het 

bosbeheer moet verder 

uitgewerkt worden: 

daar wordt nu niets aan 

gedaan.  Er ligt al een be-

heersplan voor van enkele 

jaren geleden. Dat geldt 

nu niet meer: er wordt 

een nieuw plan gemaakt 

op grond van de huidige 

situatie.  Het toenmalige 

bestuur van de vereniging 

heeft een beheersplan 

gemaakt: het hele gebied werd per per-

ceel bekeken: daar is niets mee gedaan! 

Het is goed om het gebied nu weer te 

bekijken: dan krijg je nieuwe ideeën. 

GNR gaat geen uitgewerkt beheers-

plan maken: dat is te weinig flexibel. 

Er komt alleen een beheersplan op 

hoofdlijnen. 

Communicatie van GNR met de bosploeg:

Laatst heeft de bosploeg prunus wegge-

haald op een plek waar een paar dagen 

later GNR met een prunushapper langs 

ging: dat had GNR de bosploeg kunnen 

melden.

De bosploeg krijgt de vrijheid van GNR 

om zijn eigen plan te trekken en dan 

kan zoiets wel eens voorkomen. Het 

zou veel tijd kosten om steeds te over-

leggen over wat een ieder doet. 

Verkeersaders:

De A27, de spoorlijn en de Weg over 

Anna’s Hoeve lopen alledrie door dit 

gebied: hoe kun je de natuur toch met 

elkaar verbinden?

GNR blijft de verantwoordelijke 

overheden wijzen op de noodzaak van 

goede natuurverbindingen. Als de HOV 

langs de spoorlijn komt te liggen, heeft 

GNR een onderhandelingspositie om 

een onderdoorgang te bewerkstelligen. 

Als de HOV langs het spoor komt, zou 

de Weg over Anna’s Hoeve er ook langs 

kunnen en zou je daar in een keer een 

overgang over kunnen maken. 

Dat zou wel veel impact hebben en het 

is de vraag of het wat oplevert.

Volgens de nieuwe WRO kan het pro-

vinciebestuur de gemeente overrulen, 

zoals gebeurd is bij de Rijn-Gouwelijn. 

Bij zulk soort zaken wijst GNR altijd op 

de Groene Schakel. Natuurmonumen-

ten heeft destijds de A6-A9 tegenge-

houden. In het bestuur van GNR zitten 

alle Gooise gemeenten; het is gangbaar 

dat bij een ingreep in zo’n gebied scha-

devergoeding wordt betaald en natuur 

wordt gecompenseerd, in principe in 

hetzelfde gebied. Dat gebeurt rond de 

Groene Schakel veel, bijv. bij de Mols-

hoop en de Sailor.

Padden en kantorencentrum:

Er zijn de laatste tijd veel padden in 

het gebied, o.a. doordat er veel wordt 

gedaan aan de poelen. 

Waarom wordt er dan toch bij Crailo 

een kantorencentrum gebouwd?

De doelstelling is steeds om het groen 

te behouden. Dat probeert het be-

stuur te bereiken langs de weg van het 

gesprek, de ene keer met succes, de 

andere keer niet. 

Sander Koopman bedankt Poul Hulzink 

voor de bijdrage en biedt hem als dank 

een fles wijn aan.

Lezing door Poul Hulzing (GNR) over de natuur in 
Anna’s Hoeve en het project De Groene Schakel
Poul Hulzing is verantwoordelijk voor 

het beheer van de terreinen van Goois 

Natuurreservaat (GNR). Hij vertelt aan 

de hand van een kaart wat het project 

de Groene Schakel inhoudt. 

GNR wil dat de natuur op de hele 

heuvelrug, van de Utrechtse Heuvelrug 

tot en met het Gooi,  

een eenheid wordt en 

daarvoor heeft GNR een 

plankaart gemaakt van 

Anna’s Hoeve en omge-

ving, de Groene Schakel 

geheten, waarop staat 

aangegeven wat volgens 

GNR in dit gebied moet 

gebeuren. Het gebied 

Anna’s Hoeve ligt erg 

strategisch en is ook 

van belang vanwege de 

grote variatie. 

Discussie:
Laarder Wasmeer:

Het Laarder Wasmeergebied is erg bij-

zonder: er komt alleen hemelwater en 

de bodems zijn ongeschonden. 

Heb je er vrij toegang?

Het is een kwetsbaar gebied met natte 

heide, daarom wordt er waarschijnlijk 

alleen beperkte toegang verleend. Daar 

is nog geen besluit over genomen. In 

andere gebieden zoals de stuifzanden 

kan wel iedereen komen. 

Heet het Wasmeer omdat er schapen 

werden gewassen?

Misschien wel, maar dat is niet zeker. In 

ieder geval werden alleen de poten van 

de schapen gewassen. 

Zandverstuivingen:

Bij het Bluk wil GNR het bos terug-

dringen en de heide herstellen. 

Waarom creëert GNR de laatste tijd 

Door Sander Koopman

In Anna’s Hoeve is de Amerikaanse 

vogelkers al jaren een plaag. Minder 

bekend is, dat er naast deze soort nog 

twee boomsoorten voorkomen die bij 

oppervlakkige beschouwing gemak-

kelijk met de Amerikaanse vogelkers 

verward kunnen worden. In dit artikel 

een impressie van deze drie dubbel-

gangers.

Amerikaanse vogelkers 
(Prunus serotina)
Oorspronkelijk afkomstig uit het 

centrale en oostelijke deel van Noord-

Amerika, en sinds 1629 bekend in 

Europa. Gemakkelijk te herkennen aan 

het glanzende blad en de lenticellen 

op de takken. Bij kneuzing verspreidt 

het blad een sterke amandelgeur. In 

Anna’s Hoeve vinden we deze soort 

meestal als hakhoutbosschages, dankzij 

de activiteiten van de bosploeg. Onder 

ongestoorde omstandigheden ontwik-

kelt de soort zich tot een boom die 

maximaal zo’n 25 meter hoog wordt. 

Eind mei is de boom getooid met tal-

loze witte bloemtrossen. Aan het einde 

van de zomer zijn de vruchten rijp: 

kleine zwarte kersen met een harde 

pit erin. De kersen zijn eetbaar, maar 

niet bijzonder smakelijk. De pit moet u 

altijd uitspugen want die is giftig, net 

als de rest van de plant. Blauwzuurver-

bindingen zijn verantwoordelijk voor 

zowel de giftige werking van de plant 

als voor de karakteristieke amandelgeur 

bij kneuzing.

Amerikaanse vogelkers is een taaie 

boom die goed groeit op arme en 

zure grond. In het Gooi komen we 

hem zelfs in zandverstuivingen tegen. 

Opvallend is dat diverse literatuur de 

soort als lichtminnend bestempelt, 

doch in Anna’s Hoeve blijkt duidelijk 

dat de soort behoorlijk wat schaduw 

kan verdragen, daar we hem frequent 

als ondergroei in de bossen aantref-

fen. Het strooisel van de boom is van 

goede kwaliteit. Al deze eigenschappen 

droegen ertoe bij dat men de soort 

in de eerste helft van de 20e eeuw 

op grote schaal heeft aangeplant als 

ondergroei in productiebossen. Al vrij 

snel bleek helaas dat de soort zich tot 

een plaag kan ontwikkelen. De zaden 

worden gemakkelijk verspreid door vo-

Drie dubbelgangers

Bladen van (v.l.n.r.): Amerikaans krentenboompje, Amerikaanse vogelkers en Gewone vogelkers.
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gels en er waren nauwelijks predatoren 

op deze soort, waardoor Amerikaanse 

vogelkers vrijwel alle natuurgebieden 

in het Pleistocene deel van Nederland 

kon veroveren. De laatste jaren zijn er 

gelukkig tekenen dat de soort ook in 

Nederland natuurlijke vijanden krijgt. 

Herhaaldelijk zijn exemplaren te vin-

den waarbij het blad is aangetast, het-

geen zichtbaar is aan verwelking en/of 

verkleuring. Kennelijk zijn er langza-

merhand toch schimmels, bacteriën of 

virussen die zich aan deze soort durven 

te vergrijpen.

Na jaren van ecologisch onderzoek 

is inmiddels ook duidelijk geworden 

waarom Amerikaanse vogelkers in Ne-

derland een plaag vormt en in zijn land 

van oorsprong niet. In de bodem van 

zijn oorspronkelijke groeiplaats komen 

bij volwassen bomen schimmels van 

het genus pythium voor, die de volwas-

sen boom ongemoeid laten, maar een 

remmend effect hebben op de kiem 

en groei van zaailingen van de vogel-

kers. Dit mechanisme zorgt ervoor dat 

volwassen bomen solitair blijven en 

er zich geen struwelen ontwikkelen. 

In Nederland ontbreken deze pythium 

soorten. De combinatie van afwezig-

heid van pythium en het vermogen van 

de boom om op te groeien in de scha-

duw zorgen ervoor dat er hier geen 

rem is op het opgroeien van zaailingen 

vlakbij ouderbomen, waardoor zich in 

korte tijd enorme struwelen kunnen 

vormen.

  

Gewone vogelkers  
(Prunus padus)
Deze boom is het inheemse familielid 

van de Amerikaanse vogelkers. Zowel 

Gewone en Amerikaanse vogelkers als 

de Zoete en Zure kers (die niet voor-

komen in Anna’s Hoeve) behoren tot 

hetzelfde genus Prunus. Het verschil 

tussen de vogelkersen en de “echte” 

kersensoorten is vooral gelegen in de 

grootte van de vruchten. De vogelker-

sen krijgen kleine vruchten van zo’n 

7 tot 9 mm, die wel eetbaar zijn, maar 

minder lekker smaken dan de vruchten 

van Zoete en Zure kers. Gewone vogel-

kers groeit vooral op vochtige tot natte 

zandgronden. In Anna’s Hoeve voelt 

de soort zich daarom goed thuis in de 

buurt van de vijvers, waar we enkele 

fraaie exemplaren kunnen vinden. In de 

drogere delen, bijvoorbeeld richting de 

zandverstuivingen langs het Groot Was-

meer, komen we hem niet meer tegen. 

Gewone vogelkers vormt meestal een 

struik tot zo’n 6 meter hoog en zaait 

zich slechts beperkt uit. In mei zijn de 

takken getooid met trossen witte bloe-

men, die later in het seizoen uitgroeien 

tot zwarte bessen. De soort groeit het 

best in halfschaduw, bijvoorbeeld in de 

randzones van bossen of als ondergroei 

in lichte bossen. Gewone vogelkers is 

vooral van zijn Amerikaanse familielid 

te onderscheiden door het blad. Het 

blad van de Gewone vogelkers is dof 

van boven, kruidachtig, relatief grof 

gezaagd en afgestompt aan de top. Dat 

van de Amerikaanse vogelkers is glan-

zend, enigszins leerachtig en toegespitst 

aan de top. Gewone vogelkers heeft, in 

tegenstelling tot de Amerikaanse soort 

in Nederland, enkele kenmerkende 

predatoren behorend tot het genus 

yponomeuta. Dit zijn stippelmotjes, 

kleine vlindertjes met zo’n 15-25 mm 

spanwijdte. De rupsen hiervan kunnen 

Amerikaanse vogelkers Gewone vogelkers Amerikaans krentenboompje

Blad Glanzend, leerachtig, afijn

gezaagd, toegespitst aan de 

top.  Geurt naar amandel bij 

kneuzing.

Dof, kruidachtig, grover gezaagd, 

afgestompt aan de top. Geurt naar 

amandel bij kneuzing.

Eirond, gezaagd, dof. Geen speci

fieke geur.

Groeiplaats Droge zandgrond, zowel op 

lichte plaatsen als in halfscha

duw

Vochtige tot natte zandgrond,  

plaatsen en in halfschaduw.

Droge zandgrond. Op lichte of 

schaduw. halfschaduw

Groeivorm Normaal gesproken boom tot 

25 meter, in beheerde gebie

den hakhout of struiken van 

maximaal ankele meters.

Struik tot zo’n 6 meter hoog. Grote struik met veel stammen, 

tot 15 meter breed en 10 meter 

hoog.

in het voorjaar de Gewone vogelkers 

helemaal kaalvreten en inpakken met 

hun weefsels. De bomen hebben zich 

hierop aangepast door na het uit-

vliegen van de stippelmotten nieuwe 

scheuten aan te maken.

Drents of  Amerikaans 
krentenboompje  
(Amelanchier lamarckii)
Ook een soort uit het oosten van 

Noord-Amerika, sinds 1781 bekend in 

Europa. De naamgeving is te danken 

aan de vruchten, die na uitdroging 

sterk lijken op krenten. Het synonieme 

voorvoegsel “Drents” is waarschijn-

lijk te verklaren door het veelvuldig 

voorkomen van Amelanchier bosjes in 

Drente, hoewel de soort niet tot die 

provincie beperkt is. Net als de Ameri-

kaanse vogelkers is het krentenboompje 

een soort die  voorkomt op alle droge 

zandgronden in Nederland. In Anna’s 

Hoeve komt de soort ook veel voor, 

maar vormt geen plaag. De kenmer-

kende groeivorm is een veelstammige 

struik die bij vrije groei een markante 

koepelvorm krijgt. Volwassen bomen 

kunnen uiteindelijk uitgroeien tot een 

doorsnede van zo’n 15 meter en een 

hoogte van 10 meter. De soort heeft 

een grote sierwaarde. In het vroege 

voorjaar is de boom overvloedig 

getooid met witte bloesem en in het 

najaar vertonen de bladeren een prach-

tige rode tot oranje gloed alvorens af 

te vallen. In augustus draagt de boom 

paarszwarte, berijpte bessen. De bessen 

zijn zoet van smaak en prima eetbaar. 

Vooral spreeuwen zijn er gek op. Het 

blad van het krentenboompje is eirond 

met een gezaagde rand. Verschillen 

met de vogelkersen zijn onder meer 

het ontbreken van amandelgeur bij 

kneuzing van het blad, de kleinere af-

metingen van het blad en de typische 

koepelvorm van grotere exemplaren 

van het krentenboompje. Naast het 

Amerikaans krentenboompje bestaat 

er ook een, veel minder bekend, 

Europees krentenboompje (Amelan-

chier rotundifolia). Deze soort komt 

in Nederland niet in het wild voor, 

maar heeft zijn verspreidingsgebied in 

Centraal- en Zuid-Europa.

Verschillen tussen Amerikaanse vogelkers, Gewone vogelkers en Amerikaans krentenboompje.

Amerikaans krentenboompje in voorjaarstooi Gewone vogelkers in bloei. Het blad verschijnt al vóór 

de bloei, in tegenstelling tot bij het Amerikaans krenten-

boompje.

Amerikaanse vogelkers in zijn typische groeivorm onder 

beheer. De tot de grond toe afgekapte stronken vertonen 

een opmerkelijk regeneratievermogen en lopen steeds weer 

opnieuw uit.

Op zaterdag 11 oktober organiseert het 

bestuur een Herfstwandeling in Anna’s 

Hoeve. Tijdens deze wandeling zullen 

Meijndert Ruitenberg (voormalig voor-

zitter) en Sander Koopman (bestuurslid 

en IVN-natuurgids) u bijpraten over 

diverse actuele ontwikkelingen in An-

na’s Hoeve, zoals de vijversaneringen, 

de busbaan en ideeën voor de plek 

Op stap in Anna’s Hoeve:  herfstwandeling
van het vroegere restaurant. Uiteraard 

genieten we ook van al het moois dat 

het najaar te bieden heeft: kleurige 

krentenboompjes en sfeervolle uit-

zichten over de vijvers, en staan we stil 

bij de veelzijdigheid van de natuur in 

Anna’s Hoeve.

Wij hopen op uw aanwezigheid!

Praktische gegevens: 

Datum:  zaterdag 11 oktober

Tijd: 10.00u – 12.00u

Startpunt:    A. Fokkerweg kruising  

Liebergerweg, bij de  

slagboom

Kosten: Geen
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Door Annemieke Rebel

IJsvogelexpert Jelle Harder was blij ver-
rast toen hij vorig jaar vernam dat er een 
ijsvogelpaartje broedde in Anna’s Hoeve. 
Op geheel natuurlijke wijze kwamen zo 
twee grote liefdes van de Hilversummer 
tezamen.  

Jelle Harder (60) is Hilversummer in 

hart en nieren en groeide op in de Rei-

gerstraat, vlak bij Anna’s Hoeve. In zijn 

jeugd bracht hij menig uurtje spelend 

door in het gebied. Huttenbouwen, 

ravotten in de zomer en schaatsen in 

de winter. “Ongeveer twintig jaar terug 

heb ik samen met andere bestuurs-

leden van de Vereniging tijdens een 

strenge winter nog een schaatsmiddag 

voor schoolkinderen georganiseerd, 

inclusief Koek en Zoopie tentjes en 

muziek.”

Jelle was betrokken bij de oprichting 

van de Vereniging tot Behoud van An-

na’s Hoeve en is enkele jaren voorzit-

ter van de Vereniging geweest. Hij is 

ook erelid. Daarnaast is hij betrok-

ken geweest bij de oprichting van de 

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstre-

ken. Ook vanuit zijn professie is hij 

Jelle Harder: 
i jsvogelexpert

bezig met de natuur. Jelle is jarenlang 

biologiedocent geweest en werkt nu 

nog als projectleider soortenbeheer in 

dienst van Landschap Noord-Holland. 

Wie meent Jelle te kennen van  radio, 

tv, krant of internet heeft gelijk. Onder 

andere als bedenker en initiatiefnemer 

van de IJsvogelwerkgroep Gooi en 

Vechtstreek komt hij regelmatig in het 

nieuws. Hij geldt als één van de ijsvo-

gelexperts van Nederland. 

En dat kwam zo:“Ter gelegenheid van 

het 25-jarig bestaan van de Vogelwerk-

groep in 1992 heb ik een publicatie 

geschreven waarin ik aandacht heb 

gevraagd voor de ijsvogel. In die tijd 

waren er zo’n 150 paren in Nederland 

waarvan er enkele in het Gooi. In die 

publicatie heb ik een paar suggesties ge-

daan hoe de ijsvogelpopulatie te stimu-

leren. IJsvogels broeden in nestgangen 

die ze in steile wanden bij stromend 

water graven. Door wanden te creëren 

en zo goede broedmogelijkheden aan te 

bieden kan je een positieve impuls aan 

de ijsvogelpopulatie geven, was mijn 

idee. Die publicatie is aan de provincie 

en het Gewest aangeboden maar vervol-

gens gebeurde er niets mee. Toen ben ik 

zelf maar aan de slag gegaan.”

Samenwerking
IJsvogels bouwen op ingenieuze wijze 

een nest in een steile wand bij stro-

mend water. Ze graven een gang van 

een meter diep en maken aan het einde 

van die gang een kommetje waar ze de 

eieren inleggen. Om dat gat te kun-

nen graven fladderen ze eerst als een 

kolibrie voor de wand en pikken er 

aarde uit. Dat dit een zeer inspannende 

bezigheid is, moge duidelijk zijn. Wan-

neer de ene ijsvogel vermoeid raakt, 

neemt de ander het over. En zo bikken 

en hakken ze om en om een begin, net 

zolang tot ze in het gat kunnen krui-

pen. Dan gaan ze al kruipende verder. 

Omdat het een smalle gang is, kunnen 

ze niet keren en moeten ze het zand 

achteruit de gang uitharken. 

Het project van Jelle bleek een suc-

ces, het aantal broedende ijsvogels 

in het Gooi steeg opzienbarend. “Op 

dit moment zijn er in het Gooi en de 

Vechtstreek minimaal 48 broedparen 

en 37 daarvan hebben een nest in een 

van onze wanden.” En er bleken meer 

mensen geïnteresseerd te zijn in het 

aanleggen van ijsvogelwanden. Op dit 

moment zijn er zo’n vijftig mensen 

actief binnen de ijsvogelwerkgroep. 

“We controleren circa 160 wanden die 

alle door ons zijn aangelegd op zo’n 

50 à 60 verschillende locaties. Wanneer 

er wanden worden gemaakt worden 

er altijd een paar bij elkaar in de buurt 

gezet, zodat de ijsvogel keuze heeft.” 

Ook elders in het land worden ijsvogel-

werkgroepen opgericht mede dankzij 

de lezingen die Jelle houdt.

Klimaatverandering 
bevoordeelt  i jsvogel
Wat bijdraagt aan de spectaculaire 

vergroting van de ijsvogelpopulatie 

is het uitblijven van strenge winters. 

“Komt er een strenge winter, dan 

gaat 80% dood. In 1995 werden er in 

Nederland 375 tot 425 paartjes geteld. 

Na de winter waren er nog 70 tot 90 

paartjes over. En de volgende winter 

was ook streng en daarna waren er nog 

35 tot 50 paar over in heel Nederland.” 

De klimaatverandering is dus in het 

voordeel van de ijsvogel. Het ijsvogel-

paartje dat vorig jaar in Anna’s Hoeve 

heeft gebroed heeft in een ‘natuurlijke 

wand’ een nest gebouwd. Dit jaar zijn 

ze wel begonnen met het maken van 

een nest maar vermoedelijk dat ze door 

de saneringswerkzaamheden niet de 

rust vonden die ze zochten. “Ik hoop 

dat ze volgend jaar hier weer komen”, 

aldus Jelle.

Ook geïnteresseerd in het aanleggen 

van ijsvogelwanden? Jelle heeft een 

handleiding geschreven hoe een ijsvo-

gelwand te bouwen. Deze handleiding 

is te vinden op de site van de Vogel-

werkgroep Het Gooi en Omstreken: 

www.vwggooi.nl

In 2006 heeft  Jelle  
de Paul Fentener van 

Vlissingen AD  
Natuurprijs  gewonnen. 
Van het bijbehorende 
geldbedrag is  een boot 

met elektromotor  
gekocht om zo geruisloos 
onderzoek naar i jsvogels 

op de Vechtplassen te 
kunnen doen.  En het geld 
is  ook gebruikt voor het 

maken en uitbrengen van 
een instructie dvd over 

het zelf  maken van  
i jsvogelwanden. Deze dvd 
is  eveneens te verkrijgen 

via www.vwggooi.nl .

door Gerry Kluvers-Kessler

Hangplekken zijn van alle tijden en alle 
diersoorten. De behoefte bestaat om je 
soortgenoten te ontmoeten, samen wat te 
kletsen en warmte bij elkaar te vinden 
op een eigen plek. Wat doet u als deze 
hanggroep de hele nacht lawaai schopt? 
Hoogst waarschijnlijk niets, want zij zul-
len u niet uit de slaap houden omdat u 
hun lawaai niet kunt horen. 

In de avondschemering was ik eerst 

even op het verkeerde been gezet: ‘Zo 

laat nog een vogel?’. Omdat de vlucht 

snel en onnavolgbaar was, liet ik die 

gedachte meteen 

weer varen. Verbluft 

bleef ik de schim 

onder een straatlan-

taarn nastaren. Dit 

was onze allereerst 

kennismaking in 

Nederland, een aantal jaren geleden bij 

Anna’s Hoeve, met het enige vliegende 

zoogdier.  Wij zijn gefascineerd geraakt 

door deze duistere acrobaten, die als de 

beste kunnen vliegen en obstakels kun-

nen ontwijken. En niet, zoals algemeen 

wordt gedacht, in je haren vliegen. 

Gewapend met onze vleermuisdetector 

gingen we van de zomer op zoek naar 

vleermuizen.

Vliegende zoogdieren
Wat zijn vleermuizen eigenlijk? Het zijn 

geen muizen en ook geen vogels. Het 

zijn de enige zoogdieren die kunnen 

vliegen.  De vleermuizen hebben zich 

over bijna de hele wereld verspreid. Op 

verre eilanden zijn het vaak de enige 

zoogdieren. Er zijn ongeveer duizend 

soorten bekend, om en de nabij een 

vijfde van alle zoogdiersoorten is een 

vleermuissoort. Ze behoren dan ook tot 

Uit het dagboek van een natuurgids:  hanggroep

een van de meest algemene zoogdieren 

in de wereld. 

In Indonesië leven de grootste vleer-

muizen. Ze zijn vruchteneters en be-

reiken een spanwijdte van anderhalve 

meter. Ik herinner me in Indonesië de 

Kalongs of vliegende honden. Zo’n 

groep zwarte vleermuizen hing in de 

bomen. Enkele jaren geleden werd de 

kleinste vleermuis in Thailand ontdekt. 

Deze hommelvleermuis is tevens het 

kleinste zoogdier ter wereld. Met zijn 

twee gram past hij met gemak in een 

vingerhoed.

Mythen en fabels
Miljoenen vleermuizen 

vliegen er ’s nachts in de 

wereld rond en misschien 

is dat wel de reden dat 

ze onbekend zijn en dus 

vaak onbemind. In een 

film bij een huiveringwekkende scène 

ontbreekt nimmer de bosuil of de 

vleermuis. Beide roepen immers bij 

veel mensen sinistere en onbehagelijke 

gedachten op. Let u er maar eens op. En 

tegelijkertijd is er onweer, regen, storm 

of ander guur weer in zo’n onheilspel-

lende scène. Terwijl zowel de bosuil als 

de vleermuis zich bij dat weer in het 

geheel niet laten zien. Bij zulk weer is 

geritsel van muizen niet te horen en 

zijn er geen insecten. Vliegen kost erg 

veel energie. Het zou een energiever-

spilling zijn om in zulk hondenweer 

uit te vliegen. Dus de beeldvorming, 

mythen en fabels houden het onbe-

mind zijn verder in stand, waarbij heb 

ik dat meer gehoord.

Vlieghuid
Eekhoorns zijn nepvleermuizen, ze 

kunnen niet vliegen maar zweven om 



1� AnnA’s Hoeve Koerier  AnnA’s Hoeve Koerier  1� 

uiteindelijk door de zwaarte-

kracht naar beneden te glijden. 

Vleermuizen kunnen echt 

vliegen en dat doen ze met hun 

handen. De wetenschappelijke naam 

voor vleermuizen is wederom ook juis-

ter: Chiroptera. Dat betekent letterlijk 

handvleugeligen. Tussen de door de 

evolutie sterk verlengde vingers zit een 

dunne huid. Ook tussen de achterpoten 

en de staart zit meestal een vlieghuid. 

Deze vlieghuid bestaat uit levend ma-

teriaal in tegenstelling dus tot vogels, 

waarvan de volgroeide veren dood 

materiaal zijn. Het voordeel van levend 

weefsel is dat bij verwonding de wond 

snel kan genezen.

Hanggroep
Vleermuizen hangen op de kop. Net 

als vogels klemmen de vleermuizen de 

klauwen aan iets vast in ontspannen 

toestand. Zelfs een overleden vleermuis 

blijft nog een tijd hangen. Door het 

lichaamsgewicht worden de pezen in 

de klauwen aangetrokken. Hierdoor 

klemt de klauw zich op slot. Naar deze 

hangouderen en hangjongeren  is veel 

onderzoek verricht. Waarschijnlijk is 

de hanghouding de beste positie om 

snel weg te kunnen vliegen. Bovendien 

hang je relatief veilig voor een honge-

rige vijand. Vleermuizen die insecten 

als hoofdvoedsel eten, hebben met 

perioden van schaarste te maken. In de 

winter zijn er geen insecten, vandaar 

dat vleermuizen dan in winterslaap 

gaan. Ze slapen hangend op de kop. 

Op deze manier slapen kost geen 

energie, men vermoedt dat dat ook de 

reden zal kunnen zijn dat ze ooit zijn 

gaan hangen.

Zien met 
oren –  
echolocatie
Vlogen vleermui-

zen al voordat ze gebruik konden 

maken van echolocatie? Echolocatie is 

het vermogen om te zien met behulp 

van geluid. Of ontwikkelden ze eerst 

de aanleg tot echolocatie, voordat 

ze begonnen met vliegen? Pas zeer 

recentelijk, in februari 2008, werd 

bekend gemaakt, dat vleermuison-

derzoekers na jaren van onderzoek 

antwoord hebben gekregen op deze 

prangende vraag. Een team van on-

derzoekers uit de Verenigde Staten, 

Canada en Duitsland hebben een 52,5 

miljoen jaar oud fossiel, gevonden 

in 2003 en afkomstig uit Wyoming, 

onder de loep genomen. De naam 

van deze oudste, zeer primitieve 

vleermuissoort luidt: onychonycte-

ris finneyi. Onycho(-s) is Grieks en 

betekent klauw, nycteris betekent 

vleermuis. Finneyi verwijst naar de 

naam van de vindster van het fossiel, 

Bonnie Finney. 

De klauwen vormen één van de op-

vallende kenmerken van deze ‘nieuwe 

oudste vleermuis’. Moderne exempla-

ren hebben maar twee grote klauwen, 

één voor elke arm. Onychonycteris 

heeft er tien, aan elke vinger eentje. 

Waarschijnlijk kon het dier zich dan 

ook uitstekend voortbewegen in tak-

ken en bomen. En omdat de vleermuis 

relatief lange poten had, kon hij zich 

vermoedelijk op vier poten voortbewe-

gen. Het diertje beschikte over volledig 

ontwikkelde vleugels en was 15 cm 

groot.

Echter, de oudste vleermuis miste een 

belangrijk eigenschap 

van latere soortge-

noten: het vermogen 

tot echolocatie omdat 

zijn slakkenhuis van 

normale omvang was. 

Het slakkenhuis was 

niet vergroot, daarmee is het vleer-

muismysterie opgelost. Eerst begonnen 

vleermuizen met vliegen en pas daarna 

ontwikkelde zich het vermogen tot 

echolocatie. Of deze oudste vleermuis 

door het gemis van echolocatie extra 

grote ogen had, konden de onderzoe-

kers niet mededelen omdat de oogkas-

sen volledig vergruisd waren.

Echolocatie is het vermogen van 

bepaalde dieren om hun omgeving te 

kunnen waarnemen door zelf geluid 

uit te zenden en te luisteren naar de 

echo die wordt ontvangen door hun 

oor. Met behulp van de echolocatie 

kunnen ze dus hun omgeving “zien”, 

zodoende vliegen ze niet tegen een 

muur, huis of mens. Ook kunnen ze 

door de terugkaatsing van de geluids-

golven een prooi “zien”. Ontdekt een 

vleermuis een prooi dan zal hij van 

koers veranderen en de prooi achterna 

jagen door middel van het uitstoten 

van geluiden en ontvangst van de echo, 

dit blijft zich herhalen totdat hij beet 

heeft of niet. Sommige nachtvlinders 

kunnen door een bepaalde techniek de 

dans ontspringen. Vleermuizen zenden 

ultrasone pulsen uit. Ultrasone pulsen 

zijn geluiden waarvan de frequentie 

zo hoog is dat deze met ons menselijk 

gehoor niet te horen zijn.

Vleermuisdetector
Het is een bijna ondoenlijke zaak 

vleermuizen alleen met het oog waar 

te nemen en te determineren. Daarom 

zien vleermuisonderzoekers net als 

de vleermuis met hun oren. Dankzij 

de technische vooruitgang is er een 

elektronisch apparaatje, een vleermuis-

detector, die het mogelijk maakt de 

hoge geluiden van de vleermuizen op 

te vangen en voor de mens hoorbaar 

te maken. Iedere soort vleermuis heeft 

zijn eigen geluiden waaraan de soorten 

mede te herkennen zijn. 

We moeten van geluk spreken dat we 

de geluiden van de vleermuis niet 

kunnen opvangen. Een schreeuw is 

te vergelijken met het geluid van een 

vliegtuig. Als een vleermuis een prooi 

ontdekt, gaat hij steeds sneller schreeu-

wen. Hoe sneller hij geluiden uitzendt, 

hoe meer echo’s er terug komen. Vlak 

voordat hij zijn prooi grijpt, hoor je 

dan ook via de vleermuisdetector dat 

hij wel 200 maal per seconde ratelt. Dit 

echolocatie systeem is zo gevoelig dat 

u nimmer bang hoeft te zijn dat zo’n 

vleermuis in uw haarbos verstrikt zal 

raken. Zulke fascinerende belevenissen 

zijn telkens ware hoogtepunten die de 

natuur je gratis schenkt .

Herkennen
Van de zomer was ik op een warme 

dag het wasgoed vergeten binnen te 

halen. Gelukkig was het nog steeds een 

prachtige zomeravond. Staande in de 

schemer op het balkon, scheerde een 

paar vleermuizen om me heen. Dit 

spektakel herhaalde zich enkele malen. 

Dus ook wanneer je middenin de stad 

woont, kun je vleermuizen waarne-

men. Bij oudere huizen in de stad zie 

je ze ook weleens onder de dakpannen 

verdwijnen of uitkomen. Men vergist 

zich nog wel eens door te denken dat 

het vogels zijn. 

Niet alleen de geluiden verschillen 

onderling tussen de vleermuissoorten, 

maar ook de vlieg- en jachtmethoden. 

Zo vliegt de Gewone dwergvleermuis 

vroeg uit, 5-20 minuten na zonsonder-

gang en op zo’n 2-6 m. hoogte. Vaak 

in cirkelvormige vlucht. De laatvlieger 

komt circa 30 minuten na zonsonder-

gang en de vlucht is langzaam. De rosse 

vleermuis daarentegen vliegt vroeg uit, 

soms al voor zonsondergang, is snel 

op een hoogte van 10-40 m. en lijkt 

daardoor op de gierzwaluw. De water-

vleermuis en de meervleermuis vangen 

insecten door pal boven het waterop-

pervlak te vliegen. De Gewone groot-

oorvleermuis jaagt tussen boomtakken 

of zelfs in openstaande schuren en 

heeft een langzame en zeer wendbare 

vlucht.

Jaarcyclus
Vleermuizen houden een winterslaap. 

In de vroege lente worden de vleer-

muizen in hun winterkwartier wakker 

en zoeken een zomer onderkomen. De 

vrouwtjes zoeken elkaars gezelschap 

en vormen kraamkolonies variërend 

van tientallen tot honderden vrouwtjes 

in bijvoorbeeld een oud spechtenhol. 

Maar het kan ook in uw spouwmuur 

zijn. Ze hebben zo’n beweegbaar skelet, 

dat ze al door een kier van één cm kun-

nen kruipen. 

In deze tijd vindt de bevruchting plaats 

en hier in de kraamkolonies worden 

de jongen geboren. Meestal wordt er 

slechts één jong gebaard per moeder. 

1. Vale vleermuis (Myotis myotis) ; 2. Laatvlieger (Eptesicus serotinus) ; 3. Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) ; 4. Meer-

vleermuis (Myotis dasycneme) ; 5. Grootoor (Plecotus auritus) ; 6. Franjestaart (Myotis nattereri) ; 7. Watervleermuis  

(Myotis daubentonii) ; 8. Baardvleermuis (Myotis mystacinus) ; 9. Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
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Wanneer de jongen nog klein zijn 

worden ze tijdens de jacht meegedra-

gen op de buik. Naarmate de jongen 

ouder worden, laten de moeders ze 

achter in de kraamkolonies, om na 

de jacht, soms tussendoor, terug te 

keren om ze te voeden. Wanneer de 

jongen na ongeveer zes weken kunnen 

vliegen, gaat ieder zijn eigen weg. Het 

is een bijzondere belevenis om zo’n 

kolonie uit te zien zwermen.

In de nazomer ontmoeten de vrouw-

tjes de mannetjes weer, die elders als 

mannen onder elkaar de lange hete zo-

mer hebben doorgebracht. De paartijd 

is aangebroken. De mannetjes zorgen 

dat ze met hun baltsgedrag d.m.v. al-

lerlei geluiden en geuren in de smaak 

vallen bij de vrouwtjes. Dit is een 

Informatie:
Nacht van de Nacht locatie: Goois Natuurreservaat, 
Infoschuur Naarderweg 103a, 1217 GL Hilversum. 
Routebeschrijving: de infoschuur ligt direct naast  
de Natuurbrug in de Zanderij Crailoo (gelegen tussen 
Bussum en Hilversum). 
Aanmelden is niet noodzakelijk. Toegang gratis. 

Programma 25 oktober 2008, van 19.00 tot 22.00 uur:
19.00 uur  Sprookje voor de kinderen: 
Hoe de vogels de nacht op aarde brachten. Ontmoet 
meneer de Uil, het Regenboogmonster, Kalekop Gier 
en nog veel meer vogels.
19.00 - 22.00 uur Activiteitenworkshops:

schitterende tijd om met een vleer-

muisdetector de luidruchtige baltsende 

mannetjes te horen. De bevruchting  

loopt anders dan bij de meeste zoog-

dieren. Na de paring vindt er niet di-

rect een zwangerschap plaats. De reden 

daarvoor is dat er dan jongen geboren 

zouden worden in de winter, terwijl er 

in de winter voedselschaarste is omdat 

er geen insecten zijn. We spreken hier 

van een “uitgestelde bevruchting”. Het 

vrouwtje slaat het sperma op en pas 

in de lente zal een zaadcel versmel-

ten met de eicel en zal het vrouwtje 

zwanger raken. Als het kouder wordt in 

de herfst en er dus bijna geen insecten 

meer zijn, zoeken beiden weer een 

winterkwartier op. 

Zo’n winterkwartier kan bijvoorbeeld 

een oude ijskelder zijn op een van de 

buitenplaatsen in ’s Graveland. Het is 

daar koel tussen de 4 tot 8 graden, 

de luchtvochtigheid is hoog en het 

is donker. Winterslaap wil zeggen dat 

de lichaamstemperatuur zakt en de 

hartslag daalt, zodat het dier weinig 

energie meer verbruikt.  

Nawoord
Bent u na het lezen van dit verhaal 

geïnspireerd geraakt door de duister-

nis? Wilt u uilen en vleermuizen zien 

met uw oren? Wilt u meer weten over 

de daarbij behorende nachtdieren zoals 

de vleermuis en uilen? 

Werkgroep BeGeRiG nodigt u en uw 

kinderen uit aanwezig te zijn op de 

Nacht van de Nacht, 25 oktober 2008 

in de Infoschuur van het Goois Natuur-

reservaat. De campagne om Nederland 

donkerder te krijgen en iets aan het 

klimaatprobleem te doen, krijgt steeds 

meer aanhang. Dit jaar wordt voor de 

vierde maal in Nederland deze campag-

ne georganiseerd. Zie ook elders over 

de Publieksverkiezing LichtUIT.

Gerry Kluvers-Kessler is natuurgids en 

coördinator werkgroep BeGeRiG en Pu-

blieksverkiezing LichtUIT, evenement 

Laat het donker donker zijn in het Gooi 

2008

Geraadpleegde bronnen: 

Vleermuizen, A.J. Zwinenberg

Gids van de Vleermuizen van Europa, 

W. Schober en E. Grimmberger

De zoogdieren van Nederland, M.A. 

IJsseling en A. Scheygrond

Vleermuizen in het landschap, Kees 

Kapteyn

Vleermuizen, bescherming in Neder-

land, Sluiter/v. Heerdt/de Smidt

Nederlandse Zoogdieren deel II, Dr. C. 

Eykman

Noorderlicht VPRO

Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem

Website John Colfoort

Website Rombout de Wiijs

Vleermuizen zien met je oren. Echolocatie en vleermuisde-
tector, vernuftige uitrusting. Hoe leven vleermuizen een jaar 
rond? Interactief. Test je vleermuizen kennis voor beginners 
en gevorderden. Welke uilen geluiden herken je? Wat komen 
we te weten van braakballen? Test je uilen kennis voor begin-
ners en gevorderden.
19.00 - 22.00 uur Doorlopende PowerPoint-presentatie:
Lichtvervuilers met satelliet beelden, Welke vleermuizen en 
uilen herken je?  Wat je altijd hebt willen weten, maar niet 
hebt kunnen vragen.
21.00 uur Excursie (duur ongeveer 1 uur): Zoektocht naar 
vleermuizen, bosuil, nacht, stilte, geur en nog veel meer.

De begroeiing van de Speelweide heeft het 
moeilijk als het wekenlang niet regent. Ik 
had inderdaad niet later moeten gaan kij-
ken welke planten er groeien in deze toch 
al droge omgeving.  Op een zomeravond 
in juni fietste ik met mijn floragids naar 
de Speelweide om daar de planten van de 
Speelweide te inventariseren. 

De ondergrond is tamelijk arme zand-

grond waarop na de sanering een klein 

laagje humus is aangebracht. De Speel-

weide is ingezaaid met een graszaden-

mengsel voor arme zandgrond. Op de 

randzone is een natuurkruidenmengsel 

verspreid dat een variëteit aan planten 

heeft opgeleverd.

De randzone wordt alleen in het najaar 

gemaaid nadat de zaden zich hebben 

kunnen verspreiden en volgend jaar 

weer voor een afwisselende begroeiing 

kunnen zorgen. Een van de opvallende 

planten die eind juni volop te zien was, 

is de Grote ratelaar. Als deze is uitge-

bloeid, begrijp je waarom hij aan z’n 

naam komt. De rijpe zaden ratelen in 

de grote schutbladen die door de wind 

Planten op de Speelweide
Door Christine Tamminga

alle kanten worden uitgestrooid. De 

plant is een halfparasiet die gras nodig 

heeft om te groeien, meestal te vinden 

in een nattere omgeving dan hier. 

Zouden volgend jaar de nakomelingen 

toch weer zo talrijk zijn?

Rode plant
Sommige planten kent iedereen wel: 

de knalrode klaproos en de margrie-

ten geven kleur aan een bloemenveld, 

evenals het blauw van de schaarse 

korenbloem. 

Knoopkruid en akkerdistel lijken wel 

wat op elkaar met hun paarse bloemen 

op een hoge stengel. De akkerdistel 

heeft echter gestekelde bladpunten. 

Bijzonder is dat de akkerdistel tweehui-

zig is. Dat betekent dat de vrouwelijke 

en mannelijke delen van de plant niet 

als meeldraden en stampers aan één 

plant zitten, maar dat de mannetjes en 

de vrouwtjes een gescheiden leven lei-

den. Bij bomen is dat niet ongewoon. 

De grotere mannelijke bloemen heb-

ben dus meeldraden; de vrouwelijke 

bloemen met stampers zijn kleiner.

Als je goed kijkt zijn er veel meer 

klaversoorten dan de gebruikelijke 

Witte en Rode klaver. Kruipend over de 

grond tussen het andere groen groeit 

de hopklaver met kleine, lichtgele bloe-

men bijeen gezet in een klein bolletje. 

De vrucht is niervormig en ook klein. 

De grotere hardgele bloemen van de 

Gewone rolklaver springen veel meer 

in het oog.  Vogelwikke en Smalbladige 

voederwikke horen tot dezelfde plan-

tenfamilie. Bij deze soorten zitten de 

paarse bloemen niet op een bol maar 

achter elkaar aan een lange stengel, die 

eindigt in ranken waarmee ze zich aan 

van alles omhoog proberen te werken.

Midden op het droge gedeelte van het 

open land staan enkele exemplaren van 

een plant die van top tot teen rood is 

en zelfs rode bladeren heeft, een aparte 

verschijning. De flora geeft uitsluitsel : 

het is Kantige basterdwederik, die soms 

rood is in plaats van groen en niet zo 

rood gekleurd is omdat in de grond 

een of andere kleurende stof verborgen 

zou kunnen zitten. Wat hier na de sane-

ring niet meer te verwachten is. 
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Van bos naar zon
De overgang van de Speelweide naar 

het asfalt wordt bevolkt door planten 

die in rijk bemeste boszones thuisho-

ren: look-zonder-look dat in tegen-

stelling wat de naam aangeeft wel 

een lichte bieslookgeur heeft als je de 

bladeren stuk wrijft. Verder de Klis met 

grote lelijke bladeren, Dolle kervel, een 

schermbloem met donkere stengels, de 

Grote brandnetel en Klein springzaad 

waarvan je de zaden tussen de vingers 

kunt laten wegspringen. Bomen in het 

klein: lijsterbessen en esdoorns doen 

dapper hun best de droogte te overle-

ven.

Planten die meer gewend zijn aan dro-

ge zonnige standplaatsen zijn er ook: 

Sint-Janskruid, Rondbladige ooievaars-

bek een niet al te grote plant met lekker 

zachte bladeren, Canadese fijnstraal. Bij-

voet is hoog met onduidende bloemen 

die bij veel mensen voor hooikoorts 

kunnen zorgen, Duizendblad met een 

blad dat wel in duizend kleine stukjes 

lijkt geknipt. Smalbladige weegbree 

wordt verspreid doordat de kleverige 

zaden aan poten en schoenzolen blijven 

hangen, Herderstasje en het biggen-

kruid met stijve haren op de bladeren 

als op de huid van kleine varkens. 

Brunel is een kleine plant met paarse 

bloemen die in een schijnkrans staan, 

als was het een klein bijenkorfje. Deze 

naam krijgt de plant dan ook vaak in 

het Nederlands. 

Planten stellen eisen 
Andere planten zou je hier niet zo ver-

wachten omdat ze meestal op plaatsen 

staan die natter zijn of meer voedsel-

rijk. Want iedere plant stelt zijn eigen 

eisen aan de soort bodem, de hoeveel-

heid licht en water en de situatie in de 

tijd dat het zaad uitloopt. Daarom zijn 

er voor alle plekken andere planten en 

omgekeerd zeggen de planten van een 

bepaalde plek iets over de grond en 

de omstandigheden. 

We vinden de melkdistel en het 

vijfvingerkruid, een lage plant die van 

grond houdt die bij voorbeeld door 

betreding verdicht is en daardoor wat 

water kan vasthouden. Losse zand-

grond is niet zijn plek, maar wellicht 

is er zeer plaatselijk toch ruimte voor 

deze kruiper. De bladeren ervan staan 

met vijf bijeen als vingers uitgespreid. 

Er zijn minstens twee leden van 

het geslacht zuring: de krulzuring 

die tussen de lange bloemenpluim 

gekrulde bladeren heeft en de veld-

zuring met gladde bladeren en een 

losse roodbloeiende pluim. Als een 

van de grootste bloemen de Grote 

teunisbloem. Deze heeft een apart 

verhaal. Als je er ’s avonds op de juiste 

tijd langskomt en een beetje geduld 

hebt, zul je de bloemen vanzelf zien 

opengaan. Eerst springt een geel blad 

los van de knop, dan een tweede en 

een in oogwenk, als je net niet kijkt is 

de hele bloem ineens open. De geur 

ontsnapt in de schemering zodra een 

bloem per (zij)stengel zich ontvouwt. 

In de loop van de dag verwelken de 

bloemen. Ze planten blijven door-

bloeien tot laat in oktober de nacht-

vorst er een eind aan maakt. Van deze 

soort bestaan veel bastaarden die 

elkaar afwisselen in de tijd, de plant 

houdt zich niet aan de wetten van de 

erfelijkheid.

Ga eens kijken naar het einde van 

de Speelweide; vooral in juni is de 

bloemenpracht het meest overdadig. 

Zo heb ik binnen een uur minsten 35 

verschillende planten ontdekt.

Christine Tamminga is natuurgids bij het IVN 

afdeling Gooi.

Door Gerard Peet

Van 24 april tot 20 juni, sneller dan 
was voorzien, zijn de bodems van de ach-
terste vijvers van Anna’s Hoeve gesaneerd, 
op de manier die in de vorige Koerier 
werd beschreven. Alleen was er geen bel-
letje of zoiets vooraan de zuigboot, om 
vissen en andere waterdieren weg te jagen. 
Maar die zullen evengoed wel een goed 
heenkomen hebben gezocht.

Op onze website, www.vb-annashoeve.

nl,  zijn foto’s van de verrichte werk-

zaamheden te zien. 

De voorbereidingen begonnen op 28 

maart met de aanleg van een tijdelijke 

overspanning over de Weg over Anna’s 

Hoeve, even voorbij het hek rondom 

de voormalige uitspanning Anna’s 

Hoeve. Via deze “baggerbrug” zou  het 

giftige waterbodemslib worden weg-

gepompt naar een depot in het Laarder 

Wasmerengebied. Op de parkeerplaats 

arriveerde een grote vrachtwagen met 

pijpen voor de afvoerleiding van het 

slib. Toen de sanering eind juni klaar 

was bleef de baggerbrug staan, omdat 

hij later opnieuw nodig zou zijn voor 

het uitdiepen van de schoongemaakte 

vijvers.

Begin april werden met een roeibootje 

allerlei metingen aan de vijver verricht. 

Bij de Bergvijver werden stukken pijp 

aan elkaar gezet die samen een lange 

leiding vormden voor het afvoeren 

van de bagger van de zuigboot naar 

de “baggerbrug”. Daarna begon het 

“schoonharken” van de vijverbodems: 

allerlei rotzooi werd van de bodem 

verwijderd. Daarbij (en later ook bij het 

baggerzuigen) werd overigens geluk-

kig geen munitie of ander oorlogstuig 

aangetroffen. 

Waterbodemsa nering is  klaar,  nu de afwerking nog

Anna’s Hoeve en de  
Lorentzvijver
Vanaf 21 april werd er  vanuit het 

Laarder Wasmeer water ingelaten in de 

Bergvijver, om het peil te laten stijgen 

zodat de zuigboot nergens zou vastlo-

pen. Vroeger werd er regelmatig Was-

meerwater ingelaten. Maar de Wasme-

ren worden nu ook gesaneerd. Wat er 

nu werd ingelaten, was geen Wasmeer-

water, maar water uit de Lorentzvijver, 

dat sinds afgelopen najaar gewoonlijk 

wordt geloosd op de Gooiergracht, 

samen met het gezuiverde rioolwater. 

Maar Waternet kan het Lorentzvijver-

water ook naar Anna’s Hoeve sturen, en 

dat gebeurde nu voor het eerst “in het 

echt”. Door de droogte in april was er 

echter vanuit de Lorentzvijver géén re-

genwaterrioolwater beschikbaar. Maar 

via de Lorentzvijver wordt ook het z.g. 

Interceptiewater afgevoerd. Dat is zeer 

schoon water, opgepompt uit het diepe 

grondwater via voormalige waterwin-

putten aan de Larenseweg. Het betreft 

hier water dat verontreinigd is met 

sporen tri en per (giftige stoffen, in 

het verleden geloosd door onbekende 

vervuilers). De gifstoffen worden er uit 

gehaald. Het schoongemaakte water 

werd tot afgelopen najaar 

gebruikt om de Laarder 

Wasmeervennen bij droogte op peil te 

houden. Maar dat is verleden tijd. Dat 

het interceptiewater nu gebruikt kan 

worden om te helpen de vijvers van 

Anna’s Hoeve op peil te houden is een 

grote aanwinst. 

Op donderdag 24 april was het ein-

delijk zover: de zuigboot van KLAAR 

Baggertechnieken BV begon met het 

wegzuigen van het giftige baggerslib 

van de bodem van de achterste vijvers 

van Anna’s Hoeve. Er werd begonnen 

in de Bergvijver bij de derde brug. Al 

snel werd onder de brug doorgevaren 

en ging het baggeren verder in de Ver-

bindingsvijver. De rest van de Bergvij-

ver werd pas in juni afgemaakt, nadat 

eerst de Verbindingsvijvers en de Vijver 

bij het Witte Strandje aan de beurt 

waren geweest. Al het zwarte slib en de 

bovenste centimeters schoon wit zand 

werden van de bodems weggezogen, 

zodat er een volledig schone waterbo-

dem overbleef. Dat werd voortdurend 

gecontroleerd door inspecteurs van 

ingenieursbureau Witteveen en Bos.

Werkzaamheden bij  de 
Speelweidevijver
Nadat op 11 april het saneren van de 

Van Riebeeckvijver was voltooid, was 

de omleidingspijp voor het regenwater-

riool niet meer nodig. Deze pijp heeft 

er voor gezorgd dat er geen giftig slib 

vanuit de stadsvijvers in de Speelwei-

devijver terecht kon komen, nadat die 

in de zomer van 2005 was gesaneerd. 

Want vanaf eind december 2004 werd 

het regenwaterrioolwater vanuit de Van 

Riebeeckvijver via de omleidingspijp 

rechtstreeks geloosd op de tweede vij-

ver, de Vijver bij het voormalige Witte 

Strandje.

Het opgraven van de overbodig gewor-

den omleidingspijp begon op 17 april. 

Op 29 april was de hele pijp omhoog 

gehaald en werd de Van Riebeeckvijver 

weer aangesloten op de Speelweidevij-

ver. Wie verwachtte dat die vijver, die 

sinds de sanering in 2005 op grond-

waterniveau stond, daardoor weer 

zou volstromen, kwam bedrogen uit. 

Doordat er al enkele weken nauwe-

Een baggerschuit in ruste 

op de Verbindingsvijver
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lijks regen was gevallen, stond de Van 

Riebeeckvijver na sanering ook op 

grondwaterniveau. Na enkele regen-

buien werd die vijver wel weer aardig 

gevuld, maar nog niet genoeg om 

water te laten doorstromen naar Anna’s 

Hoeve (zie ook de waterpeilgrafiek 

in deze Koerier, met de bijbehorende 

tekst). Overigens zal het binnenstro-

men van water in de Speelweidevijver 

normaliter niet meer te zien zijn. Vroe-

ger lag de instroompijp erg hoog. Bij 

laag water kon je er overheen lopen, tot 

aan het eind van de pijp waar het water 

uit kwam. Dat is definitief voorbij. De 

nieuwe instroompijp is onder de (na 

de sanering verlaagde) vijverbodem 

aangelegd. Er is niets meer van te zien!

Op 29 april werd er ook een begin 

gemaakt met het uitdiepen en verbre-

den van de Slurf, de smalle verbinding 

tussen de Speelweidevijver en het Dam-

metje. Daarmee werd bij het Dammetje 

begonnen. Op 9 mei was het uitdiepen 

klaar en werd het tijdelijke dijkje weg-

gehaald dat de Slurf gedurende enkele 

jaren had gescheiden van de  Speel-

weidevijver, die zelf al in 2006 was 

uitgediept. 

Doordat ook de Slurf tot in het grond-

water is uitgediept zal deze in de 

toekomst nooit meer droogvallen.

In de buurt van het dammetje zijn 

enkele decimeters boven de grondwa-

terlijn in de Slurf restanten tevoorschijn 

gekomen van de oude houten be-

schoeiing. Deze zijn als gevolg van de 

lage waterstand nog steeds te zien.

Achterste vijvers worden 
uitgediept 
Nadat op 20 juni de saneringswerk-

zaamheden aan de achterste vijvers van 

Anna’s Hoeve waren beëindigd, is er 

gedurende enkele weken niets aan de 

vijvers gedaan. Maar het was de bedoe-

ling om na de vakantie de achterste 

vijvers uit te diepen, weer met een 

zuigboot. Het opgezogen schone zand 

zou worden gebruikt in het Laarder 

Wasmerengebied. (Misschien wel om 

de zandput in het Groot Wasmeer te 

dichten, die begin jaren vijftig is ge-

maakt om zand op te zuigen waarmee 

de naastgelegen sportvelden werden 

aangelegd, nu de terreinen van HSV 

Wasmeer en De Zebra’s.)

Wellicht is het uitdiepen al bezig of 

zelfs al gereed wanneer deze Koerier 

verschijnt. Wanneer het werk zou be-

ginnen was eind juli nog niet bekend. 

Er moest weer genoeg water in de 

vijvers staan om de zuigboot te kunnen 

laten varen. Daartoe studeerde Waternet 

op een tijdelijke ingreep in het water-

systeem, om meer water naar Anna’s 

Hoeve te krijgen, via de Lorentzvijver 

en/of de Van Riebeeckvijver. Vanuit de 

Lorentzvijver wordt (via een leiding 

door het Laarder-Wasmerengebied) 

de Bergvijver bijgevuld, vanuit de Van 

Riebeeckvijver de Speelweidevijver. 

Sinds begin april is, ondanks de soms 

overvloedige regen, het peil van de 

vijvers alleen maar verder gezakt. 

Vooral de Vijver bij het Voormalige 

Witte Strandje en de Bergvijver zouden 

worden uitgediept, en dan met name 

in het midden. Aan de oevers verandert 

in principe niets: steile oevers blijven 

steil, flauwe oevers blijven flauw. De 

smalle Verbindingsvijvers worden nau-

welijks of helemaal niet verdiept, om te 

voorkomen dat de oevers gaan afkalven.

Herinrichtingsplan
Het al enkele jaren geleden door de Ge-

meente Hilversum in overleg met het 

Goois Natuurreservaat (GNR) gemaak-

te herinrichtingsplan omvat ook de 

aanleg van een nieuw stukje vochtige 

natuur aan de noordkant van de Berg-

vijver, dus nabij het fietspad langs de 

Weg over Anna’s Hoeve. Aan die zijde 

zou de Bergvijver dus juist ondieper 

worden gemaakt.  Zodra ook de achter-

ste vijvers op diepte zijn gebracht, kan 

het Dammetje verdwijnen. Wanneer de 

dam zal worden verwijderd is nog niet 

bekend.

Nadat de dam is verdwenen, zal GNR 

op die plaats een vierde brug aanleg-

gen, die dan vanuit Hilversum gezien 

de “nieuwe eerste brug” zal zijn. Het is 

niet te voorkomen dat de wandelroute 

van de Speelweidevijver naar de Bult 

van Dudok vice versa tijdelijk onder-

broken zal worden, totdat de nieuwe 

brug opengesteld wordt.

Net als indertijd na de sanering van de 

Speelweide zal er voor de Bergvijver 

waarschijnlijk nog een kleine extra 

sanering nodig zijn. Twee plaatsen zijn 

namelijk vergeten, en de vervuiling op 

die plaatsen wordt nu onderzocht. Het 

betreft de voormalige aanlegsteiger van 

de roeibootjes (tussen de vissteiger en 

het fietspad langs de Weg over Anna’s 

Hoeve), en de grond onder de vis-

steiger zelf, die destijds in de vijver is 

gebouwd. Wanneer de oude vissteiger 

gaat verdwijnen en wordt vervangen 

door een nieuwe (drijvende?) visstei-

ger is nog niet bekend.

Lange adem
Toen in december 2004 Plan Anna’s 

Hoeve officieel van start ging, en de 

voorbereidingen begonnen voor de 

eerste sanering in Anna’s Hoeve (van de 

Speelweidevijver), was het de bedoe-

ling dat alle saneringen en herstelwerk-

zaamheden zo snel mogelijk achter 

elkaar plaats zouden vinden. Door 

allerlei tegenslagen is dat niet gelukt. 

Maar nu we ruim drie en een half jaar 

verder zijn, kunnen we toch eindelijk 

zeggen dat het eind in zicht is! 

Eerder gepubliceerd in  

“De Gooi- en Eemlander”

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
ziet af van de vernieuwende en ook 
dure plannen voor een rioolwaterzui-
veringsinstallatie (RWZI) op Anna’s 
Hoeve. Het wordt toch eenvoudige, 
meer traditionele technologie, die be-
duidend goedkoper is en ettelijke mil-
joenen euro’s scheelt. 

De kou tussen de gemeente Hilversum 

en waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

(AGV) lijkt daarmee wat uit de lucht. 

De twee, allebei betrokken bij de grote 

plannen voor Anna’s Hoeve, hadden 

vorig jaar een flinke aanvaring toen 

bleek dat het waterschap zich ernstig 

had verrekend bij de plannen voor een 

vernieuwende RWZI, met ‘biomem-

braantechnologie’. 

De kosten zouden dubbel zo hoog 

worden als de geplande 35,5 miljoen. 

Ook technisch bleek de installatie niet 

op de geplande plek te kunnen, waar-

door vertraging in de bouw van 700 

woningen ontstond. Hilversum legde 

een schadeclaim van 2,6 miljoen euro 

bij AGV neer, maar het waterschap ging 

daar niet op in omdat ‘iedereen wist 

dat het om een innovatief en gedurfd 

plan’ ging.

Dat innovatieve wordt nu verlaten, 

meldt dijkgraaf Johan de Bondt: 

“Het was bijzonder, ook omdat we 

het schoon gemaakte water zouden 

gaan gebruiken om verdroging van het 

Goois Natuur Reservaat tegen te gaan. 

Maar onderzoek naar die technologie 

blijkt toch wel duur te zijn, en ook is 

de wetgeving er nog niet aan toe.’’ 

AGV ziet toch af  van dure RWZI
Hoe kon dit  gebeuren?  
Een stukje historie

Toelichting door Gerard Peet

De hoofdredenen voor het mislukken 

van de planvorming voor een MBR 

zuiveringsinstallatie zijn:

-Het ontbreken van toestemming om 

het gezuiverde water te mogen infiltre-

ren in de bodem, 

- Nieuwe eisen van de gemeente Hil-

versum en GNR ten aanzien van de 

ruimtelijke inpassing 

- Het verschil van inzicht met de ge-

meente over de kostenverdeling.

  

Door de eeuwen heen is het gebied 

Anna’s Hoeve ernstig vervuild door de 

afvoer van afvalwater en huishoudelijk 

afval afkomstig uit Hilversum. 

Na de eerste verkenningen in 1996 

hebben de Provincie NH, de gemeente 

Hilversum, het hoogheemraadschap 

Amstel Gooi en Vecht (AGV) en het 

Goois Natuur Reservaat (GNR) in 2005 

besloten de gebiedsontwikkeling en de 

sanering van Anna’s Hoeve ter hand te 

nemen.

Op uitnodiging van de Provincie NH 

was AGV bereid aan dit plan mee te 

werken, uiteraard onder de voorwaarde 

dat dit plan financieel en bestuurlijk 

haalbaar en realiseerbaar zou zijn. 

Deze medewerking vond zijn weerslag 

in de verplaatsing van de huidige RWZI 

naar een meer oostelijk gelegen locatie 

aan de rand van het gebied tegen de 

grens van het GNR-gebied en onder de 

grondberg. Met deze verplaatsing werd 

het huidige RWZI terrein van circa 12 

hectare vrijgemaakt voor het realiseren 

van woningbouw. 

Landschappelijke  
inpassing
De landschappelijke inpassing van de 

nieuwe RWZI was daarbij een belang-

rijk element, om ruimte te scheppen 

(12 ha) voor de realisering van het 

Hilversumse woningbouw programma 

(700 woningen).

Mede daarom heeft AGV besloten 

tot het ontwerp van een innovatieve 

en compacte technologie volgens de 

methode van de membraan bioreac-

tor. Hiermee kan het afvalwater zo ver 

gezuiverd worden, dat het daarna in de 

bodem geïnfiltreerd kan worden. Met 

deze infiltratie van gezuiverd water 

wordt compensatie geboden voor de 

verdroging van het gebied. Dit voor-

deel rechtvaardigt voor AGV de vereiste 

hogere investering in de RWZI.

Ter voorkoming van de hoge verwer-

kingskosten bij de sanering van de 

in het gebied vrijgekomen vervuilde 

grond en om de benodigde ruimte te 

verkrijgen voor de woningbouw heb-

ben partijen onderzocht of het moge-

lijk was de nieuwe RWZI te plaatsen in 

de op te werpen berg vervuilde grond. 

Dit bleek financieel niet haalbaar. 

Daarom is een alternatief ontwikkeld, 

waarbij de RWZI op voorstel van de 

gemeente Hilversum boven de over-

stortbassins van de gemeente wordt 

gebouwd. 

Alternatieve locaties
In goed overleg met alle betrokken 

stakeholders zijn alternatieve locaties 

voor de behandeling van het afvalwater 

van Hilversum onderzocht. Dit heeft 

geleid tot een schetsontwerp van de 

RWZI buiten de grondberg, waarbij 

de RWZI integraal is geprojecteerd 

met de door de gemeente te realiseren 

overstortbassins (bufferbakken) voor 



�� AnnA’s Hoeve Koerier  AnnA’s Hoeve Koerier  �� 

de tijdelijke opslag van rioolwater. De 

Stuurgroep Anna’s Hoeve heeft begin 

2007 AGV verzocht dit schetsontwerp 

(5e ontwerp) nader te onderzoeken op 

zijn financiële en bestuurlijke haalbaar-

heid. De realisatie van dit ontwerp, 

dat door AGV samen met Hilversum is 

voorbereid, werd bedreigd door o.a. 

het ontbreken van toestemming voor 

het infiltreren van het gezuiverde water. 

Infiltratie van het effluent (gezuiverd 

afvalwater) in de ondergrond is voor 

AGV vanuit een waterbelang de centrale 

rechtvaardiging van de vereiste hoge 

investeringen en exploitatiekosten, 

die ook het 5e ontwerp met zich 

meebrengt. In het verleden zijn daar 

bestuurlijk afspraken gemaakt, waarin 

is vastgelegd dat 2/3 van het effluent 

voor infiltratie in de ondergrond in 

aanmerking kwam. Thans worden deze 

afspraken echter opnieuw ter discussie 

gesteld door zowel de Provincie NH 

als door GNR. Toekomstige wettelijke 

kaders roepen bij hen twijfel op over 

de mogelijkheid, of het tot infiltratie 

van het effluent mag komen. En dit, 

terwijl bij de partijen bekend is dat de 

voortgang van het 5e ontwerp juist 

sterk afhankelijk is van een structurele 

zekerstelling van deze infiltratiemoge-

lijkheid.

Verdere complicaties
Daarnaast werden door de gemeente 

Hilversum en het GNR extra eisen 

gesteld aan het ontwerp, waardoor 

de technische risico’s en daarmee de 

bouwkosten wederom toenamen. 

Tenslotte is er tussen de gemeente 

Hilversum en AGV geen overeenstem-

ming bereikt over de kostenverdeling. 

Anderzijds heeft de gemeente Hilver-

sum gemeend een schadeclaim aan 

AGV op te moeten leggen van circa € 

2,5 miljoen vanwege gederfde kosten 

door de uitloop van het project. Dit 

staat in geen verhouding met de geza-

menlijkheid waarmee alle partijen zich 

hebben ingezet voor de realisering 

van het plan Anna’s Hoeve en waarbij 

ook AGV de nodige risico’s bereid 

was te nemen. AGV is echter vanuit 

haar maatschappelijke verantwoor-

delijkheid gehouden deze risico’s in 

relatie te zien tot haar watertaken. Het 

ontbreekt AGV aan ruimte, om buiten 

deze relatie subsidiabele bijdragen te 

verlenen aan het plan Anna’s Hoeve. 

Alles overziend heeft AGV geen groen 

licht gegeven voor de bouw.

Op zaterdag 17 mei is Anna’s Hoeve 

ontdaan van zwerfvuil. Een enthousias-

te ploeg van vier personen meldde zich 

om 10.00 op het afgesproken punt, 

later sloten zich nog twee mensen aan. 

Vanaf de slagboom bij de 

kruising Liebergerweg met 

de Anthony Fokkerweg is 

er twee uur lang systema-

tisch vuil geruimd. Het 

vuil bevatte opmerkelijke 

vondsten. Wat dacht u van 

een sportschoen, vele lege 

wijnflessen, wietzakjes en 

condoomverpakkingen? De 

concentratie afval was dui-

delijk het hoogst dichtbij 

de bebouwde kom en nam 

sterk af verder naar het 

oosten. De meeste afval-

strooiers komen niet zo ver 

blijkbaar.

Op de Speelweide was na 

Anna’s Hoeve tijdelijk een stukje schoner!
afloop geen snipper niet-natuurlijk 

materiaal meer te vinden! Langs het 

Schildpaddenpaadje liet een boomkle-

ver zich langdurig zien. Opruimen en 

genieten van de natuur tegelijkertijd. 

De boswachters van het GNR haalden 

de “oogst” op. Het opruimen loonde 

de moeite en gaf een voldaan gevoel. 

Deelnemers, hartelijk dank voor jullie 

inzet! Wellicht voor herhaling vatbaar?

Ondervindt u hinder van overdadige  
verlichting in uw woonomgeving? 
Mis  jij  de nachtelijke intieme duister-
nis? Ligt het welbevinden en de gezond-
heid van mens en dier u aan het hart? 
Dan is deze publieksverkiezing het juiste 
antwoord.

Help mee aan een geslaagd lichtbeleid 

en het veiligstellen van de duisternis en 

gezondheid van mens en dier  door te 

stemmen tijdens de Publieksverkiezing 

LichtUIT.

De Nacht van de Nacht
Dit jaar vindt op 25 oktober 2008 voor 

de vierde maal in Nederland de “Nacht 

van de Nacht” plaats, met o.a. verschil-

lende nachtactiviteiten in het Gooi en 

omstreken. De Nacht van de Nacht is 

bedoeld om aandacht te vragen voor 

de schoonheid èn de functie van de 

duisternis, die steeds meer onder druk 

staan door de alsmaar toenemende 

verlichting. 

De Nederlandse nacht wordt elk jaar 

drie tot zes procent lichter. Echte 

duisternis is bijna niet meer te vinden 

in Nederland. Hierdoor wordt het 

zien van een volle sterrenhemel steeds 

zeldzamer, raken nachtdieren in de war 

en kunnen mensen slecht slapen. Ne-

derland is inmiddels een van de meest 

verlichte landen ter wereld. 

Verlichting betekent vaak veiligheid, 

want in het donker is het gevaarlijk. 

Echter er zijn keuzemogelijkheden te 

maken met verlichting. Bijvoorbeeld 

door een  ‘lichtplan’ op te stellen op 

grond waarvan voor lichtmasten geko-

zen wordt, die niet naar opzij en naar 

boven uitstralen. Licht dat omhoog 

straalt wordt in de atmosfeer deels ver-

strooid door stofdeeltjes en kaatst terug 

Laat het donker donker zijn in het Gooi op 25 oktober 2008
Met de Publieksverkiezing LichtUIT de hemel alsnog in lichterlaaie met sterren.

naar de aarde in een cirkel van pakweg 

honderd kilometer. Ook oude straatver-

lichting laten vervangen, omdat die niet 

dimbaar is. 

 

Duisternis heeft  een  
functie!
Het donker is belangrijk voor dieren, 

meer dan helft van alle soorten is in het 

donker actief. In een onderzoek is vast-

gesteld dat vogels die ’s nachts vlogen 

gevangen raakten in lichtkoepels. Dat 

ganzen helemaal de kluts kwijt waren 

en heel lang rondjes bleven vliegen 

boven een verlicht gebied. 

Bij de mens verstoort het ontbreken van 

duisternis de aanmaak van het hor-

moon melatonine dat verantwoordelijk 

is voor het slaap-waakritme en dat een 

rol speelt bij de skeletontwikkeling 

en de voortplanting. Bovendien draagt 

het ontbreken van duister bij aan het 

ontstaan van stress. Maar ook uit het 

oogpunt van beleving: lichtverstrooiing 

verstoort de beleving van het nachtelijk 

landschap. 

Activiteiten
Tijdens de Nacht van de Nacht worden 

in heel Nederland nachtelijke activitei-

ten georganiseerd. De initiatiefnemers 

van de Landelijke Nacht van de Nacht 

zijn Natuur en Milieu en De Provinciale 

Milieufederaties. In aanloop naar de 

Nacht van de Nacht willen organisa-

ties en vrijwilligers in het Gooi  u als 

inwoner van Gooi en omstreken graag 

hierbij betrekken en door te stemmen 

mede te laten bepalen wat u  de groot-

ste lichtvervuiler vindt. Ook scholen 

nodigen we uit hierover te discussiëren 

en te stemmen. Voor meer informatie 

zie ook:  www.laathetdonkerdonker.nl .

Stem mee
De samenwerkende organisaties no-

digen u uit om mee te doen met de 

publieksverkiezing door uw stem uit te 

brengen. U krijgt in totaal zes punten 

om naar eigen goeddunken te verdelen 

over de vijf genomineerde lichtvervui-

lers.  De vijf genomineerde lichtvervui-

lers zijn: 

1.   Lichtbak- en reclamebordenbeleid 

van de gemeente Hilversum 

2.  De parkeerterreinen bij Hocras en 

Gamma aan de Franse Kampweg

3.  Parkeerterrein Alcatel-Lucent, Laren-

seweg 50, Hilversum

4.  Arena: bedrijven o.a. Nike, Olympia 

gebouw en verkeerde lantaarns

5.  A27 (o.a. bij Hilversumse Wasmeer, 

Anna’s Hoeve)

Vanaf 1 september kunt u uw stem 

uitbrengen. Beoordeel zelf en breng in 

totaal zes punten uit over de grootste 

lichtvervuiler(s) op e-mail adres: gooi-

lichtuit@upcmail.nl. Uw inzending 

moet uiterlijk 15 oktober 2008 binnen 

zijn.

Onder de inzenders worden zes prijzen 

verloot. Het Goois Natuurreservaat stelt 

drie prachtige boekjes ter beschikking 

van Geert Koning: Heel de Heuvelrug 

Fietsroutes. Natuurmonumenten heeft 

voor de loting drie handige knijpkatten 

beschikbaar gesteld.

In samenwerking met: Goois Natuur-

reservaat, GroenLinks, KNNV afd. Gooi, 

Natuurmonumenten, Vrienden van het 

Gooi, Werkgroep BeGeRiG, Werkgroep 

Roofvogels Nederland - Utrecht en Het 

Gooi

De schoonmaakploeg. Van links naar rechts: Ingeborg Robijn (initiatiefneemster), Annemiek Peet en Winnifred Brugman (voorzitter).  

Niet op de foto: Sander Koopman en twee nagekomen belangstellenden.
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Een jaar later dan eind 2006 de bedoe-
ling was, namelijk op 27 juni 2008, 
werd het Voorontwerp Bestemmingsplan 
Drakenburgergracht door de gemeente 
Baarn ter inzage gelegd. Tot en met 7 
augustus kon erop worden gereageerd.

Het Bestemmingsplan is een nadere 

uitwerking van de Gebiedsvisie Dra-

kenburgergracht, die de Baarnse ge-

meenteraad vaststelde op 29 november 

2006. In de eerste Koerier van 2007 

heeft al een groot artikel gestaan over 

de Baarnse plannen. In het kort: Afslui-

ting van de Zandheuvelweg voor door-

gaand autoverkeer, dat om de instelling 

Sherpa heen zal moeten rijden over een 

nog aan te leggen nieuwe weg. Bouw 

van veel nieuwbouw (vervanging van 

verouderde woonunits, maar ook kan-

toren en allerlei voorzieningen waaron-

der een supermarkt) op de terreinen 

van de samenwerkende instellingen 

Amerpoort ASVZ (v/h Nieuwenoord) 

en Sherpa (v/h Eemeroord). Bouw 

van maximaal 225 gewone woningen 

waarvan 200 voor mensen van elders, 

die er geen bezwaar tegen hebben om 

te midden van gehandicapten te wonen 

(“omgekeerde integratie”). Mogelijke 

vervanging van een boerderij langs de 

Zandheuvelweg door een “wellness-

centrum” (bijvoorbeeld sauna). Als 

zo’n wellnessvoorziening er komt, mag 

er langs de Baarnse kant van de Oud 

Eemnesserweg, nabij de A1, ook een 

hotel komen. 

Daartegenover staat dat de zuidwest-

hoek van het terrein van Amerpoort 

ASVZ bijna helemaal bebouwingsvrij 

zal worden, ter versterking van de 

ecologische verbinding (de Groene 

Schakel) tussen het Gooise en Utrechtse 

deel van de Heuvelrug. Maar conferen-

tiecentrum Drakenburg dat middenin 

die ecologische verbinding ligt mag 

gewoon blijven.

De geplande nieuwbouw ligt voor 

een deel binnen de grenzen van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Binnen de EHS mag in principe niet 

gebouwd worden, tenzij per saldo de 

natuur er op vooruit gaat. De provincie 

moet beoordelen of dit het geval is. 

Samenwerkende natuurorganisaties als 

Staatsbosbeheer en het Goois Natuur-

reservaat hebben er tot nu toe hun 

twijfels over.

Afgelopen voorjaar hebben de provin-

cies Utrecht en Noord-Holland samen 

een rapport “De Groene Schakel” 

opgesteld, dat aangeeft wat er zou 

moeten gebeuren om de ecologische 

verbinding te versterken. Helaas is dit 

rapport nog niet openbaar gemaakt. 

En Baarn heeft er bij het opstellen van 

het Voorontwerp Be stemmingsplan 

nog geen rekening mee kunnen hou-

den. Dat maakt het inspreken op het 

Voorontwerp extra lastig. Onder meer 

de Vereniging tot Behoud van Anna’s 

Hoeve heeft besloten om nu nog geen 

“zienswijze” in te dienen. Wellicht zal 

dat alsnog gebeuren bij de volgende 

planfase, het Ontwerp Bestemmings-

plan.

Grondwatermeter doorstaat 
aanval  van vandalisme
De educatieve grondwatermeter op de 

Speelweide van Anna’s Hoeve, die na 

een noodzakelijke aanpassing van de 

vlotter en de peilschaal was herplaatst 

op 3 maart, is op 20 mei belaagd door 

een of meer vandalen die geprobeerd 

hebben de paal met bruut geweld 

omver te duwen. De meter was daar 

niet op gebouwd en raakte dan ook be-

schadigd. Hij kwam schuin te staan, en 

bevestigingsbouten braken af. Gelukkig 

kon de paal weer rechtgezet worden 

zodat er niets bijzonders meer aan de 

meter te zien was. Op 28 mei heeft 

een medewerker van het Gooi Natuur-

reservaat de meterpaal zoveel mogelijk 

“hufterproof” gemaakt (zie foto). 

Het is triest dat er idioten rondlopen 

die er lol in scheppen om zinloze ver-

nielingen aan te richten.

In april, een paar weken na de herplaat-

sing van de meter, is ook de tekst van 

het rechter informatiepaneel, gewijd 

aan “het water en grondwater in An-

na’s Hoeve”, vernieuwd. De foutjes 

in de tekst die al waren gesignaleerd 

in ons websitebericht van 18 oktober 

2007zijn nu gecorrigeerd.

Bestemmingsplan Drakenburgergracht  Verbreding A27 
door 
Anna’s Hoeve?
Eind mei kondigde Rijkswaterstaat met 

grote advertenties aan dat er een studie 

gedaan zal worden naar verbreding van 

de A27 tussen Hilversum en Knoop-

punt Eemnes, en van de A1 tussen 

Knooppunt Eemnes en Amersfoort. 

Voor beide snelwegtrajecten zullen de 

effecten en kosten worden onderzocht 

van verbreding tot 2 x 3 rijstroken en 

van verbreding tot 2 x 4 rijstroken. 

Onder meer via Internet en informatie-

bijeenkomsten kon nadere informatie 

over de problematiek worden verkre-

gen. Als er wordt besloten tot verbre-

ding, dan zullen de werkzaamheden 

daarvoor in het najaar van 2011 van 

start gaan.

Na bestudering van de stukken en het 

raadplegen van een deskundige van 

Rijkswaterstaat kunnen wij u gerust-

stellen wat betreft de gevolgen voor 

Anna’s Hoeve, waar de A27 dwars 

doorheen loopt.

De kans dat voor de A27 wordt geko-

zen voor verbreding tot 2 x 4 rijstroken 

is erg klein. Want de zandlichamen en 

viaducten voor de A27 zijn indertijd al 

ontworpen voor een toekomstige ver-

breding tot drie rijstroken. Ter hoogte 

van Anna’s Hoeve is de weg aan de Hil-

versumse kant zelfs al verbreed tot drie 

stroken (de rechter rijstrook gaat over 

in afrit 33 naar Hilversum). Verbreding 

tot 2 x 4 rijstroken zou ontzettend veel 

meer geld kosten: zóveel dat het extra 

voordeel in reistijd (tijdens de spits) 

waarschijnlijk niet tegen die meerkos-

ten zal opwegen. Niettemin is de kans 

niet helemaal nul, want het Parlement 

heeft het laatste woord.

De foto toont de (letterlijk) rokende 

puinhoop die er woensdagochtend 18 

juni was overgebleven van een vreug-

devuur, dat kennelijk is ontstoken na 

de derde Nederlandse overwinning in 

het Europees kampioenschap voetbal-

len. 

Doordat het allang niet meer langdu-

rig hard heeft geregend, zou het een 

kleine moeite geweest zijn om een 

hoeveelheid kurkdroog hout bij elkaar 

te sprokkelen uit de nabije bossen 

van Anna’s Hoeve. Maar nee hoor, de 

zitbank van het Goois Natuurreservaat 

moest eraan geloven. Al eerder hadden 

vandalen een van de zitplanken door-

gezaagd, maar daarna kon de zitbank 

nog gewoon gebruikt worden om op 

te zitten. 

Op deze manier is het voor het GNR 

weinig aanlokkelijk om een nieuwe 

zitbank te plaatsen. Maar... moeten de 

goedwillende bezoekers van Anna’s 

Hoeve lijden onder het ergerlijke en 

onbegrijpelijke gedrag van een kleine 

minderheid? Misschien is een comp-

romis mogelijk. Op DEZE plek in geen 

geval een bank terugplaatsen, en ook 

niet daar vlak bij. Maar wellicht is er in 

het Speelweidegebied een plek te vin-

den die minder aantrekkelijk lijkt voor 

hangjongeren en waar een zitbank niet 

zou misstaan.

Zitbank Speelweide overleeft 
EK-vreugdevuur niet

Bericht van het Goois Natuurreservaat

Graag nodigt het Goois Natuurreservaat u uit om deel te nemen aan een informa-

tieve rondwandeling in Anna’s Hoeve. Tijdens deze wandeling zal door één van 

onze boswachters een toelichting worden gegeven op de beheermaatregelen die de 

aankomende winterperiode worden uitgevoerd. De maatregelen zijn vooral gericht 

op het vergroten van de diversiteit in de bospercelen. Zo zullen er onder andere open 

plekken worden gemaakt t.b.v. bosverjonging van loofbomen. Door de verjonging 

ontstaat er meer variatie. De rondwandeling zal ongeveer anderhalf uur duren. Er zal 

worden aangegeven waar welke werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Praktische gegevens:
Datum:  zaterdag 20 september of  zon-

dag 21 september,  naar keuze
Tijd:   10.00u – 11.30u
Startpunt:  wordt verstrekt bij  aanmelding
Kosten: geen
Aanmelden telefonisch,  035-6214598, of  per email: 
gooisnatuurreservaat@gnr.nl .  Geef de datum van uw 
voorkeur door.  Ook bij  regen gaat de wandeling door.

Op stap in Anna’s Hoeve:  informatieve wandeling over bosbeheer
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Kiosk The Sailor dicht,  maar nog niet weg
Op 11 mei overleed, geheel onverwachts, 
de heer Cor van Dijen, meer dan twintig 
jaar huurder en exploitant van Kiosk The 
Sailor aan de Weg over Anna’s Hoeve, 
achter de A27, bij de kruising met de 
Albert Schweitzerweg. Hij overleed in het 
keukentje van The Sailor.

Het was al bekend dat de eigenaar 

van de grond en van het gebouwtje, 

het Goois Natuurreservaat, de kiosk 

graag weg wilde hebben van deze plek, 

omdat hij precies in de ecologische 

verbinding De Groene Schakel zit. 

Afgelopen najaar was tussen het GNR 

en de heer Van Dijen een overeenkomst 

gesloten: tot na zijn 65e verjaardag 

(5 februari 2013) zou hij er mogen 

blijven zitten. Het overlijden van de 

huurder is voor het GNR nu  geen 

aanleiding om iets anders te doen dan 

de ontwikkelingen af te wachten.

Dit overlijden was voor ons de aan-

leiding om in de geschiedenis van 

The Sailor te duiken. Dat bleek niet 

eenvoudig, want er is zelfs bij het GNR 

weinig over bekend. Op de website 

van de Gooi en Eembode staat sinds 13 

augustus 2007 heel veel over The Sai-

lor, onder de kop “Waarom moet The 

Sailor weg?”, maar feitelijke informatie 

staat daar nauwelijks in, en van wat er 

wel staat is veel aantoonbaar onjuist! 

Het lijkt zo te zijn dat in de jaren 

zestig, toen in dit gebied rijksweg A27 

werd aangelegd, op grondgebied van 

Domeinen een keet is aangelegd die 

diende als personeelskantine. Nadat 

de A27 in 1972 was geopend bleef de 

keet echter bestaan, en door Rijkswa-

terstaat verhuurd aan iemand die er 

een kiosk voor passanten van maakte. 

The Sailor ligt in de zuidpunt van de 

gemeente Laren, maar die heeft aan 

deze uithoek van zijn grondgebied 

lange tijd weinig aandacht besteed.

Begin jaren negentig werd Anna’s 

Hoeve, dat in bezit was van de ge-

meente Hilversum, overgedragen aan 

het GNR. Kennelijk ging het voor-

malige Domeinenbezit ook mee over. 

Het GNR kreeg er ineens een kiosk en 

een huurder bij. De huur was per jaar 

opzegbaar. De kiosk floreerde, mede 

omdat het nabije (in 2005 afgebrande) 

restaurant Anna’s Hoeve was veranderd 

in een partycentrum waar passanten 

niet meer welkom waren.

Eind jaren negentig begonnen de 

Utrechtse en Gooise natuurbeheer-

ders na te denken over het verbeteren 

van de ecologische verbinding tussen 

het Gooise en Utrechtse deel van de 

Heuvelrug. Daaruit ontstonden de 

projecten “Heel de Heuvelrug” en, in 

en rondom Anna’s Hoeve, “De Groene 

Schakel”. In het voorjaar van 1993 was 

door Rijkswaterstaat een stobbenwal 

aangelegd onder het ongebruikte deel 

van A27-viaduct De Zandheuvel, naar 

een idee van onze toenmalige vice-

voorzitter Jelle Harder. Dat was voor 

de natuur een geweldige aanwinst, 

maar er moest meer gebeuren. Voorbij 

het viaduct maakt de Weg over Anna’s 

Hoeve een bocht naar rechts. Via de 

Albert Schweitzerweg rijdt het verkeer 

met een bocht om The Sailor heen naar 

de Zandheuvelweg (of de Oude Eem-

nesserweg). Als de weg zou kunnen 

worden rechtgetrokken, ontstaat er aan 

de oostkant van het viaduct een brede 

trechtervormige verkeersluwe zone, 

waardoor de faunapassage onder het 

viaduct nog beter zal kunnen functio-

neren. Daarom heeft het GNR enkele 

jaren geleden contact gezocht met de 

heer Van Dijen, om tot een voor beiden 

aanvaardbare regeling te komen. De 

heer Van Dijen wilde echter nergens 

over praten. Dat was voor het GNR de 

aanleiding om hem in 2007 de huur 

op te zeggen. Een rechtsgang dreigde. 

Een vaste bezoekster van The Sailor 

bracht de zaak via de Gooi en Eem-

bode in de publiciteit. Op het laatste 

moment werd de eerder genoemde 

overeenkomst gesloten, waardoor een 

rechtszaak niet meer nodig was. Met 

het overlijden van de heer Van Dijen 

ontstaat een nieuwe situatie. The Sailor 

staat er nog, maar de kiosk is sinds 11 

mei nog steeds gesloten. 

De educatieve grondwatermeter op de 

Speelweide van Anna’s Hoeve, die na 

een noodzakelijke aanpassing van de 

vlotter en de peilschaal was herplaatst 

op 3 maart, is op 20 mei belaagd door 

een of meer vandalen die geprobeerd 

hebben de paal met bruut geweld om-

ver te duwen. De meter was daar niet op 

gebouwd en raakte dan ook beschadigd. 

Hij kwam schuin te staan, en bevesti-

gingsbouten braken af. Gelukkig kon de 

paal weer rechtgezet worden zodat er 

niets bijzonders meer aan de meter te 

zien was. Op 28 mei heeft een mede-

Grondwatermeter doorstaat aanval  van vandalisme 
werker van het Gooi Natuurreservaat 

de meterpaal zoveel mogelijk “hufter-

proof” gemaakt (zie foto). 

Het is triest dat er idioten rondlopen 

die er lol in scheppen om zinloze ver-

nielingen aan te richten.

In april, een paar weken na de her-

plaatsing van de meter, is ook de tekst 

van het rechter informatiepaneel, ge-

wijd aan “het water en grondwater in 

Anna’s Hoeve”, vernieuwd. De foutjes 

in de tekst die al waren gesignaleerd 

in ons websitebericht van 18 oktober 

2007zijn nu gecorrigeerd.

Spotje op safari:  paddestoelen
Door Gerry Kluvers-Kessler

Ha Safari-Spotter!
Heb jij de grote paddestoel rood met 

witte stippen van kabouter Spillebeen al 

ontdekt? Nee? Laten we eerst samen het 

liedje zingen:

Op een grote paddestoel, 

rood met witte stippen. 

Zat kabouter Spillebeen 

heen en weer te wippen. 

Krak zei toen de paddestoel, 

met een diepe zucht. 

Allebei de beentjes, 

hoepla in de lucht.

Na de regen gaan we zoeken naar 

bomen met witte stammen, die heten 

berken. De bekende rood-met-witte-

stippen paddestoel woont graag samen 

met de wortels van deze boom. De 

berk geeft lekkere suikers aan de pad-

destoel om te kunnen groeien. En de 

paddestoel helpt de berk weer om 

beter voedsel uit de grond te halen 

om gezond te blijven. De berk en de 

paddestoel kunnen dus eigenlijk niet 

zonder elkaar leven.  Dus naar witte 

berkenstammen moet je gaan zoe-

ken, want dan maak je grote kans deze 

mooie paddestoelen te vinden. Wees wel 

voorzichtig, want de paddestoel is giftig. 

Vroeger deden de boeren stukjes van 

de hoed in de melk. Met een schoteltje 

gifmelk lokten de boeren dan de vele 

vliegen rondom de boerderij om zo de 

vliegen te vergiftigen. Daarom heet deze 

paddestoel ook de vliegenzwam. Een 

ander woord voor paddestoel is zwam. 

Je ziet vast ook nog andere zwammen 

en dan weet je meteen welke kleuren ze 

hebben. Succes.
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Door Gerard Peet

De bovenste lijn geeft het peil van de 

achterste vijvers aan, voorbij het Dam-

metje, gemeten tot en met 23 april via 

de peilschaal in de Bergvijver. Op 24 

april was die peilschaal verdwenen, 

in verband met de start van de water-

bodemsanering, die tot 20 juni heeft 

geduurd. Tijdens de sanering werd 

veel water samen met het  bodemslib 

afgevoerd. Dat werd zoveel mogelijk 

aangevuld met water uit de Lorentz-

vijver, aangevoerd via het Laarder Was-

merengebied. De saneringsboot had 

namelijk een minimum waterpel nodig 

om te kunnen blijven varen! Van 24 

april tot 15 juli is het peil niet gemeten 

maar ruw geschat. Sinds 15 juli wordt 

het peil weer gemeten, aan de hand van 

de hoogte van de vissteiger die bij peil 

260 helemaal onder water staat.

De tweede lijn, die begint op 3 maart 

(de dag waarop de aangepaste grond-

watermeter werd herplaatst) geeft de 

hoogte van het grondwater bij de meter 

weer, eveneens in centimeters boven 

NAP. (Dat is dus een andere waarde dan 

die de meter aangeeft: de diepte van 

het grondwater onder de plek waar de 

meter staat.)

Vanaf 9 mei, toen de Slurf en de Speel-

weidevijver weer met elkaar werden 

verbonden zodat de Speelweidevijver 

doorliep tot aan het Dammetje, kon 

ook het vijverpeil van de Speelweidevij-

ver weer worden gemeten. De hoogte 

van de overstort in het Dammetje is 

namelijk precies bekend: 220 cm boven 

NAP. Al spoedig bleek dat het peil van 

de Speelweidevijver en het afgelezen 

grondwaterpeil altijd vrijwel aan elkaar 

gelijk zijn. Na hevige regenval staat 

de vijver soms korte tijd een of twee 

Waterstand en grondwaterstand: toelichting
centimeter hoger dan het grondwater. 

In hete droge perioden staat de vijver 

soms ongeveer een centimeter lager dan 

het grondwater. Dat komt door verdam-

ping van vijverwater dat daarna vanuit 

het omringende grondwater weer 

wordt aangevuld.

 

Deze gelijkloop is te “danken” aan het 

feit dat er vrijwel geen water meer in 

de Speelweidevijver komt vanuit de 

Van Riebeeckvijver, hoewel die sinds 

29 april in theorie weer “afwatert” op 

Anna’s Hoeve. Vroeger liep er na iedere 

flinke regenbui meteen water uit het 

regenwaterriool via de Van Riebeeck-

vijver door naar Anna’s Hoeve. Echter: 

ook de Laapersvijver, het Ven achter het 

Arenapark, het z.g. Watergat langs de 

Diependaalselaan en de Van Riebeeckvij-

ver zijn gesaneerd. De dikke lagen giftig 

slib zijn verwijderd. Daardoor past er 

nu veel meer water in die vijvers, en 

ook zakt het er veel sneller weg naar 

het grondwater. Er is van 29 april tot 

eind juli nauwelijks of geen water uit 

Hilversum-Zuidoost naar Anna’s Hoeve 

gestroomd!  De Speelweidevijver stond 

daardoor eind juli nog steeds op grond-

waterpeil: minstens 130 centimeter 

onder het streefpeil! Heel erg laag dus. 

Aan de achterkant komt er nu wel wat 

water vanuit de Lorentzvijver de Berg-

vijver binnen (ook als het niet heeft 

geregend, dank zij het schoongemaakte 

z.g. interceptiewater uit de vergiftigde 

waterputten van het voormalige Am-

sterdamse pompstation Westerveld aan 

de Larenseweg). Maar ook dat is niet 

genoeg om de achterste vijvers op peil 

te houden. Ook deze vijvers staan nu 

weer ruimschoots onder het streefpeil, 

hoewel ze eind juli nog ongeveer 85 

cm hoger stonden dan de Speelweide-

vijver.  

Dit dreigende watertekort (behalve als 

het heel lang of heel hard gaat regenen) 

is bij Waternet ook opgemerkt. In juli 

werden provisorische wijzigingen op 

het Hilversumse watersysteem uitge-

dokterd om meer water naar Anna’s 

Hoeve te krijgen. 

1. Mycelium of netwerk van witachtige schimmeldraden onder de grond

2. Onwelriekende zwam

3. Vruchtlichaam of zwam

4. Welke zwam wordt door de mens het meest gegeten?

5. Wat missen zwammen waardoor ze hun voedsel niet kunnen maken met behulp van zonne-energie?

6. Top van de zwam aan het einde van de steel

7. Dit geslacht heeft gewoonlijk een ring op de steel en schubben op het dakje. Sommige zijn erg groot, andere
klein.

8. De lamellen of plaatjes (onder het dakje) vervloeien bij de meeste soorten van dit geslacht tot een zwarte
vloeistof.

9. Is de zwam de plant of de vrucht ervan?
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1.  Mycelium of netwerk van witachti-

ge schimmeldraden onder de grond

2. Onwelriekende zwam

3. Vruchtlichaam of zwam

4.  Welke zwam wordt door de mens 

het meest gegeten?

5.  Wat missen zwammen waardoor ze 

hun voedsel niet kunnen maken met 

behulp van zonne-energie?

6.  Top van de zwam aan het einde van 

de steel

7.  Dit geslacht heeft gewoonlijk een 

ring op de steel en schubben op 

het dakje. Sommige zijn erg groot, 

andere klein.

8.  De lamellen of plaatjes (onder het 

dakje) vervloeien bij de meeste 

soorten van dit geslacht tot een 

zwarte vloeistof.

9.  Is de zwam de plant of de vrucht 

ervan?

10.  Welke bekende zwam werd vroeger 

gebruikt om vliegen te doden?

11.  Welke zwam werd vroeger gebruikt 

als brandstof en het bewaardoosje 

werd naar deze zwam genoemd?

12.  Cirkel van zwammen 

13.  Welke insecten verspreiden de spo-

ren van de Grote stinkzwam?

14. Mycologie

15.  Welke zwammen hebben niets met 

astronomie te maken?

Puzzel:  paddestoelenweetjes 
Door Gerry Kluvers-Kessler

Allereerst excuus voor de fouten die zijn gemaakt in de libellenweetjes puzzel!! Dank aan een puzzelliefhebster, haar goede 

tips zult u in deze nieuwe puzzel vinden. Hopelijk zult u deze puzzel met veel plezier gaan doen.

De oplossing van de puzzel in Koerier 2008-01 is: Houtpantserjuffer. 

De antwoorden zijn:  1. Achterlijf; 2. Borststuk; 3. Exuvium; 4. Tandem; 5. Kop; 6. facetogen; 7. Nimfe; 8. Exofytisch; 9. Vang-

masker; 10. Ongelijkvleugeligen;  11. Pterostigma; 12. Juffers; 13. Uitsluipen. 14. Endofytisch; 15. Vijf; 16. Paringswiel; 

17. Homochroom (Gewoonlijk  hebben mannetjes en vrouwtjes verschillende kleurvormen, dat heet heterochroom).

U heeft vast al heel wat mooie paddestoelen gezien. Je kunt ook andere zintuigen gebruiken. Wat dacht u van proeven, echter 

weet wel wat u doet. Eigenlijk kun je alle paddestoelen eten, maar sommige slechts één maal! Tevens hebben sommige pad-

destoelen een hallucinogene werking (trippen effect), zoals de hoed van de vliegenzwam. Sjamanen in Siberië gebruikten 

volgens de traditie deze stof om in extase te geraken en zodoende ondermeer in contact te komen met de geesten van hun 

voorouders. De resterende stamleden dronken voorts de urine van de sjamaan, waarin het gif nog in grote hoeveelheden 

aanwezig was om mede van te kunnen genieten. Ik houd het liever bij zien, voelen en ruiken, dat lijkt me veiliger als je geen 

expert bent. Spekzwoerdzwam bijvoorbeeld doet zijn naam eer aan. Het ‘vlees’ voelt wat geleiachtig en taai aan. Dakpansge-

wijs liggen ze boven elkaar. Her en der liggen ook enkele stukjes verspreid. Ook de aasgeur van de stinkzwam is zo herken-

baar. Misschien een goede gelegenheid om uw paddestoelenkennis wat op te frissen?



Wij zoeken een secretaris
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve zoekt 
per april  2009 een nieuwe secretaris. 

-  Als secretaris bent u het eerste aanspreekpunt van de vereniging. 
-   De secretaris verzorgt de externe contacten,  beheert de inkomende 

en uitgaande post en notuleert tijdens de bestuursvergaderingen. 
-   Ledenadministratie doet u in samenwerking met de leden-

administrateur. 

Voorafgaand aan de benoeming zal  de huidige secretaris u inwerken.
Wij  zoeken iemand die enigszins vaardig is  met de computer en het 
leuk vindt om in een gezellig  bestuur bij  te  dragen aan het behoud 
van Anna’s Hoeve. 

Als u meer informatie wilt ,  neemt u dan contact op met de huidige 
secretaris:

F.  Carrière
Rozenstraat 30 
1214 BT HILVERSUM
035-6241817
f.carriere30@gmail .com
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J.\rma's HoevE:: Koerier jaargang 25, nUll,ll1er 3-2008 

De Anna's Hoeve Koerier 
De Anna\ Hoeve Koerier 1'; hH nieuws · ,.'1 mededclingc'1-

blad van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. De 

Koerier bevat artikelen. kort nieüws en mededelingen over 

Allna's Hoeve en omgeving, en over de vereniging. Hel blad 

verschijnt drie keer per ja;jL Overname van artikelen is toege

staan met bronvermelding Kopij JS welkom, aanlevering bij 

voorkeur i'1 elektronische vorm bi) het [edactieadres: teksten 

in DOe -formaat en afbeeldingen m .JPC-formaat. Als elektro 

n ~cb: d mlc.vering voor u een probleem IS neem dan COlHact 

op met dt redactie De redactie behoudt zich het recht voor 

om inge70nden bijdragen in te korten en/ of te redigeren 

Druk. Drukkerij Brügemann, Hilversum 

Opmaak. wW'vv.ontwerpfabriek.coI11 Hilvers lIT 

Oplage: 870 exemplaren 

Op lnter'1et : VVv\'\\- vb-annashoeve nl 

De redactie 
De redactie van de' Anna's Hoeve Koerier bestaat uit de 

volgende personen: 

S. Koopman (eindredactie), 

Oude J.\mersfoortseweg 140, 1 21 2. AJ HILVERSUM 

skoI40(a'y"hoo com, tel. 035-7723267 

A. Rebel (Dt 1- 1-2.009) 

Willem BareIltszweg 104, 1212 BN HILVERSUM 

anl1emiekc.rebel(á!tiscaILnl, tel. 035 62.4S 284 

M.L. Ruitenberg 

lijsterweg 70 , 1221 JM HILVERSUM 

mlruitenberg(a'.zonnet.nL tel. 035 6832762 

De vereniging 
De Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o. is opgeiÏcht 

in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten Hilversum en 

Laren gelegen gebied Anna's Hoeve in stand te houden als 

natuurgebied met rustige recreatie. De vereniging onderneemt 

hi.ertoe diverse activiteiten , zoals overleg met gemeenten , 

terreinbebeerders en de water beheerders, het geven van rond 

leidingen en het Ultvoeren van l:Jeleerwerk 
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Lid worden? 
L1dmaatschap van de vereniging staat open voor iede"Ccn 

die de doelstelling van de vnemging ondersteunt. DE. con 

tribIltJe bedraagt minimaal EGR 1 83 per jaar Neem v('or 

ll'eer Îl formatie of aanmeJd.lr.g voor het hdmaatsc.Lap COll 

tact op met de secretaris of vul het opgaveformulier elders 

in dit blad in. 

Uw gegevens wijzigen? 
!\feCl11l u voor wijzigirg Vd 1 U\'.i gegevens, bijvoorbeeld als 

u verhuist contact c..p met de secrctans. 

Het bestuur 
Het be<;luur van de Vf'ren .gng tot BellOüd van AllI1a's 

Hoeve è o. bestaat uit de volgende personen . 

W. Brugman, Voorzitter 

PaJmslraat 92.-UI 1 0 1 5 BI A. \1SIFRDAl\1 

tel. 06 1292.492.2. 

F. Carrière, Secretaris 

Rozenstraat 30,1214 Bl HILVERSUM, tel. 035-6241817 

] .].M. de Ridder, Pennmgmeester 

Kamerlingh Onnesweg 250, 1273 JR HILVERSUM, 

lel 035 6835031 

S. Koopman, 

Oude J.\mersfoortseweg 140, 1 21 2 AJ HTL VERSUM, 

tel. 035-77232.67 

C.A.N. van Vliet 

Mi lLkelersstraat 171 1 223 L E HILVERSUM, 

tel 035-6833007 

Overige handige informatie 

Algemeen beheer: POLlI Hulzink, hoofd terrcinbeheE.r 

Dagelijks beheer: Gerrit Kremer, regiobeheerder Zuid 

Contactgegevens GNR. 035 6214598, internet: \vw\v .gnr.nl 

GAD Toezicht en handhaving 035 -699 1888 

Milieuklachtenteiefooll N H' 0800-6586734 

mailadres van de \\n':bmaster:wcbmasterCiivb-annasl1oeve nl 



Inhoudsopgave 

3 Van de redactie 

4 Van het bestuur 

5 Oproep: redactieleden gezocht 

5 Contributiebetaling 2008 

5 Schoonmaakactie zeer geslaagd 

6 Bijna 25 jaar VB Anna's Hoeve 

8 Waterpartijen Anna's hoeve niet drekkig 

9 Uit het dag bok van een natuurgids 

12 Een rijke Roomse jeugd in Anna's Hoeve 

13 Werkzaamheden aan de vijvers bijna klaar 

15 Natuur- en bosbeheerwerkzaamheden 

16 Een zonnige najaarswandeling 

17 Nu een echt fietsknooppunt 

18 Parkeerterrein gesaneerd en gesloopt 

18 Spotje op safari 

20 Waterstand en grondwaterstand 

21 Wij zoeken een secretaris 

22 Puzzel 

Van de redactie 

Door Sander Koopman 

Na de onheilstijding in het voorwoord van de vorige Koerier heeft de 

redactie inmiddels weer wat versterking kunnen vinden. Met ingang van 

het eerste nummer van 2009 zal Martina Evers toetreden tot de redactie. 

Martina is IVN-Natuurgids en zeer goed bekend met Anna's Hoeve. In 

het volgende nummer maken we uitgebreider kennis met haar. Deson

danks zou het leuk zijn als we er nog een redactielid bij kunnen krijgen, 

daarom treft u in dit nummer weer de oproep aan. 

Omdat de Vereniging momenteel aan de vooravond staat van haar 25-

jarig bestaan, treft u in deze Koerier ook een leuke terugblik aan op 

onze historie. Het is opvallend zoals sommige onderwerpen door de 

jaren heen van betekenis blijven. Het zwerfvuil in Anna's Hoeve was in 

1983 al een punt van zorg, en houdt in 2008 nog steeds de gemoederen 

bezig. Hetzelfde geldt voor de toestand van de vijvers, waaraan overigens 

nog één grote klus moet worden uitgevoerd. Hierover leest u meer in 

het artikel van Gerard Peet over de vijversaneringen. 

Een onderwerp wat hiermee verband houdt zijn de roodwangschildpad

den in Anna's Hoeve. Het is een idyllisch gezicht om deze trage kruipers 

te zien genieten van het zonnetje op boomstammen langs de vijvers. 

Maar Gerry Kluvers toont met haar artikel aan dat het Nederlandse 

klimaat zodanig is, dat de schildpadden een langzame dood sterven 

door uitmergeling. In andere gevallen bleek het uitzetten van exotische 

soorten juist tot plaagvorming te leiden, zoals bij de Amerikaanse vogel

kers. Oplettendheid blijft dus geboden bij het in huis halen van vreemde 

soorten. 

In het vorige nummer trof u enkele aankondigingen om mee te gaan 

met excursies in A11lla'S Hoeve. Inmiddels hebben we beide gelegenhe

den achter de rug. Met name de excursie van II oktober trok een groot 

aantal deelnemers. In deze Koerier treft u hiervan een kort verslag aan. 

Een laatste vermeldenswaardig punt is, dat u in dit nummer ook de 

belevenissen vindt van de schrijver Martin Ros in Anna's Hoeve. Anne

mieke Rebel heeft hem benaderd en toestemming gekregen om passages 

uit "Herinneringen aan mijn rijke Roomse jeugd" te reproduceren. Zo 

ziet u dat A11lla'S Hoeve zelfs in de literaire wereld een rol speelt.. Helaas 

hebben we bij onze leden kennelijk geen literaire oprispingen kunnen 

opwekken, want het aantal inzendingen voor de dichtwedstrijd bedroeg 

maar liefst ... 0 1 

Mocht u geen dichterlijke aspiraties hebben, maar wel wat willen schrij 

ven voor de Koerier, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom: stuur 

uw tekst naar één van de redactieleden of bel ons. 
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Van het bestuur 

Het politiek-bestuurlijke speelveld 

rondom Anna's Hoeve kenmerkt 

zich de laatste tijd door een wonder

lijke mélange van slepende en snelle 

ontwikkelingen. Zoals onlangs in de 

Gooi- en Eemlander stond, gaat de 

nieuwbouw in het kader van Plan An

na ' s Hoeve voorlopig de ijskast in. De 

bestaande RWZI zal voor de komende 

vijf jaar gemoderniseerd worden, en 

dat betekent dat er geen bodemsane

ring uitgevoerd kan worden en dat er 

ook geen woningen gebouwd kunnen 

worden. Een zware tegenslag voor alle 

organisaties die bij dit traject betrok

ken zijn. De vereniging betreurt dit 

eveneens, want er lag inmiddels een 

plan op tafel waarin alle belangheb

benden zich konden vinden , en dat 

voor het gebied als geheel een voor

uitgang zou betekenen. 

Hoe anders verloopt het aan de over

kant van Anna's Hoeve. In september 

zijn er enkele bijeenkomsten geweest 

over de geplande busbaan tussen 
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Huizen en Hilversum. Hierbij zijn 

burgers en maatschappelijke organi

saties gehoord. De Vereniging staat 

nog steeds op het standpunt dat geen 

enkele variant door of langs Anna' s 

Hoeve acceptabel is, en onderschrijft 

alleen de variant langs de Soestdij

kerstraatweg. Veel andere maatschap

pelijke organisaties spraken echter 

hun voorkeur uit voor het snelste 

traject, dat langs de spoorbaan. Voor 

het Goois Natuurreservaat is dat weer 

minder aantrekkelijk, want die optie 

vernietigt duizenden vierkante meters 

natuur. Bij het ter perse gaan van deze 

Koerier was het nog niet duidelijk 

welke kant het op zal gaan. Het is wel 

de bedoeling dat er eind dit jaar een 

besluit genomen gaat worden over het 

definitieve tracé. 

Een ander punt wat het vermelden 

waard is , zijn de beheeractiviteiten die 

het Goois Natuurreservaat deze winter 

gaat ontplooien in Alllla'S Hoeve. Om 

de natuurwaarden van het gebied te 

vergroten gaat het GNR delen van een 

aantal monotone naaldhoutopstanden 

kappen en vervangen door jonge aan

plant van inheemse loofhoutsoorten. 

De werkzaamheden zullen zeker ver

storing opleveren, daar bepaalde delen 

van het terrein tijdelijk niet toeganke

lijk zullen zijn, en het kappen van de 

bomen met de nodige geluidsoverlast 

gepaard zal gaan. Na de werkzaamhe

den zullen de behandelde delen zeker 

nog even een kale en desolate aanblik 

bieden. Het bestuur verwacht ech-

ter dat dankzij deze ingrepen Alllla'S 

Hoeve op de langere duur een mooier 

gebied wordt. 

In dit kader vestigen we ook graag uw 

aandacht op mogelijke initiatieven om 

Anna's Hoeve wat schoner te krijgen. 

Een vaste schoonmaakploeg hebben 

wij helaas niet van de grond kunnen 

krijgen, maar aan ad hoc initiatie-

ven heeft het niet ontbroken. In mei 

2008 hebben we een schoonmaakactie 

georganiseerd, en in het kader van de 

MADD is er op 1 november opnieuw 

schoon schip gemaakt. Een volgende 

mogelijkheid zal zich voordoen op 

21 maart 2009 in het kader van de 

"Landelijke Opschoondag" . Reserveert 

u deze datum alvast in uw agenda, om 

zelf een bijdrage te kunnen leveren 

aan een schoner Anna's Hoeve. 

Tot slot vermelden wij als punt van 

zorg dat zich nog altijd geen vrijwil

liger heeft gemeld voor de per april 

2009 vacante functie van secretaris. 

Dit ondanks de intensieve werving 

hiervoor. Het bestuur benadrukt graag 

nogmaals dat de Vereniging alleen kan 

bestaan dankzij de inzet van de leden, 

en verzoekt u dringend te overwegen 

of u wellicht onze nieuwe secretaris 

zou w illen worden. 



Oproep: 
redactieleden gezocht 
In verband met het vertrek van An-

nemieke Rebel per 1 januari 2009 

zijn wij dringend op zoek naar één 

tot twee mensen die het leuk vinden 

om mee te werken aan de totstandko-

ming van dit blad. De werkzaamheden 

van een redactielid bestaan onder 

- meer uit: het werven van auteurs, 

beoordelen, schrijven en redigeren 

van artikelen, foto's maken, meeden

ken over de toekomst van het blad. 

Ervaring met de PC is een vereiste. De 

redactie vergadert drie keer per jaar 's 

avonds; naast de vergaderingen vraagt 

het werk een tijdsbeslag van zo'n 1 

tot 2 uur per week, geheel naar eigen 

wens in te delen. Geïnteresseerden 

kunnen contact opnemen met één van 

de redactieleden, zie het colofon voor 

hun contactgegevens . 

De redactie. 

Contributiebetaling 2008: 
enkele aandachtspunten 
Hierbij vestig ik graag uw aandacht 

op enkele financiële zaken die moge

lijk ook voor u van belang zijn. De 

Postbank heeft zijn tarieven aanzienlijk 

verhoogd dit jaar. Voor de betaling 

van het lidmaatschap dat u ieder jaar 

trouw doet moet de Vereniging nu 

veel betalen. In 2007 betaalden we 

ongeveer EUR 10,-- aan de Postbank, 

dit jaar wordt dat EUR 180,-. 

Uw penningmeester zoekt naar moge

lijkheden de kosten te drukken: 

Schoonmaakactie zeer geslaagd 

Een enthousiaste groep vrijwilligers staat klaar voor de schoonmaak tijdens de Make A Difference dag op I november. 

Vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 

november waren nationale vrij wil

ligersdagen in het kader van de actie 

"Make A Difference Day": maak een 

dag die het verschil maakt. De in 

de Hilversumse gemeenteraad ac

tieve politieke partijen hadden zich 

voor diverse vrijwilligersactiviteiten 

ingeschreven. Leefbaar Hilversum had 

gekozen voor de schoonmaakactie van 

onze vereniging op 1 november. Om 

half elf kwamen 6 actieve leden van 

de vereniging en 3 actieve leden van 

Leefbaar Hilversum bijeen in "Anna's 

Huis", de oranje "directiekeet" op 

het parkeerterrein bij de Bergvijver. 

Ingaande 1 november is onze vereni

ging medegebruiker van Anna's Huis: 

een initiatief van het bestuur, waar de 

provincie Noord-Holland graag aan 

wilde meewerken. 

Na koffie, kennismaking, toelichting 

1-Ik ben mij aan het oriënteren of 

er een minder dure bank is voor het 

betalingsverkeer, zonder dat de leden 

er last van zullen hebben. 

2-U kunt zelf ook helpen. Betaalt u 

indien mogelijk via het Internet, dat 

is veel goedkoper voor de Vereniging. 

Let op: als u betaalt, vermeldt u dan 

alstublieft altijd het nummer van het 

lid / de leden waarvoor u betaalt I 

Heeft u dit jaar nog niet betaald (er 

zijn helaas 60 leden die nog moeten 

betalen), doet u dat dan graag alsnog. 

De Vereniging heeft u nodig l Alleen 

met zijn allen kunnen we misschien 

de snelbussen uit Anna's Hoeve weg

houden. 

Bij voorbaat dank voor uw medewer

king , Hans de Ridder, penningmeester 

en het maken van een groepsfoto voor 

de nieuwe Anna' s Hoeve Koerier werd 

tot ongeveer half één zwerfvuil inge

zameld, vooral langs de oevers van de 

achterste vijvers. Zag het er zo op het 

oog langs de wandelpaden redelijk 

schoon uit, langs de oevers werd een 

onverwacht grote hoeveelheid troep 

aangetroffen. Alles werd naderhand in 

een auto van het Goois Natuurreser-

vaat ingeladen en afgevoerd. 

Wat er zoal aan vuilnis werd verza-

meld kunt u lezen in een geïllustreerd 

verslag van de schoonmaakactie, 

geschreven vanuit het perspectief van 

Leefbaar Hilversum, te vinden op hun 

website op het adres: 

http://www.leefbaarhilversum.nl/in

dex.php7ID= 1 &sub= 1 &show _ news_ 

ID=359 

Op zaterdag 21 maart is de volgende 

Make a Difference Day: de vroegere 

Nationale Schoonmaakdag. Het is de 

bedoeling dat wij dan opnieuw in 

actie komen om Anna's Hoeve een 

schoonmaakbeurt te geven. 

ANNA'S HOEVE KOERIER 5 



oprichting • In tot behoud vereniging van 

"ANNA's HOEVE" 

MANIFEST. 
Het weinige natuurgebied in en rond Anna's Hoeve dat ons nog rest, dreigt 
verloren te qaan~ 

Kr is qeen beheersplan. onvoldoende verzorging en praktisch geen toe~lcht. 

In zijn acties voor verbetering heeft dhr. ~e Ronde jarenlang alleen gestaan en 
juist 400r onze passiviteit kon geen vuist worden gemaakt. 

Daarom hebben wij. een aantal huurtgenoten . besloten over te gaan tot oprichting 
van een vereniqing tot behoud en ver.betering van Anna' s Hoeve en ~. 

Ons doel is: Bescherming van het natuurlijke milieu door middel van woord en 
daad. 

In ons aller belang, ook dat van onze kinderen, nodigen wij U uit ~ssaal li~ te 
worden van deze Vereniging, om zodoende mede te kunnen beslissen over de -eigen 
achtertuin" • 

Oe contributie kan geen belemmering zijn, nl. 1 cent per dag. f. 3.65 per vol 
jaar. 

Het manÎfest van december /983. 

(HUisnummers en telefoonnummers zijn 
In deze herdruk weggelaten.) 

Namens de vereniging in oprichting, 

J. Deijs, Mercuristraat Hilversum 
H. :Kwappenberg, Lieberqerweg 
Ph. Deijs, Saturnusstraat 

voorlopig Secretariaat: 
/'I.p. Vlaanderen 
Oosterengweg 

HiLversum 

Het manifest dat ver· 

scheen bij de oprichting 

van de vereniging . 

Bij na 25 jaar Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve 

Door Gerard Peet 

Op 17 april 2009 zal het precies 25 was gedumpt. Enkele vissers opper-

jaar geleden zijn dat 52 personen in de den roen het idee om die rommel op 

Ontmoetingskerk bij elkaar kwamen om te gaan ruimen. Dat haalde de krant 

de Vereniging tot Behoud van Anna's op 23 november. Met hulp van de 

Hoeve officieel op te richten. In de eeY- gemeente werd een schoonmaakactie 

ste Koerier van 2004 is ter gelegenheid gepland, die echter niet door kon 

van ons twintigjarig jubileum uitgebreid gaan als gevolg van plotselinge hevige 

teruggeblikt op de ontstaansgeschiedenis. regenval. Maar het gekregen advies 

Daarom bespreken we die nu wat be- om een vereniging op te richten was 

knopter. niet aan dovemansoren gezegd. Met 

name Jan en Flip Deijs togen aan het 

werk (Jan Deijs, na een periode van 

In november 1983 was de waterstand 

in de vijvers extreem laag. Dat veroor

zaakte een grote vissterfte. Ook werd 

pijnlijk zichtbaar hoeveel rotzooi er 

in de loop van de jaren in de vijvers 
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15 jaar als bestuurslid benoemd tot 

erelid, kan worden beschouwd als de 

feitelijke oprichter van onze vereni

ging). 

Reeds op 29 november 1983 kwamen 

1 8 personen bij elkaar in het kantoor 

van de toenmalige Stichting Hilver

sumse Gemeenschap, en daar legden 

zij de basis voor de op te richten 

nieuwe vereniging. De naam van de 

vereniging en de minimumcontri

butie van j cent per dag werden in 

die bijeenkomst al vastgesteld, en er 

werd een werkgroep opgericht die 

daarmee aan de slag kon. Onder meer 

m et een manifest, waarvan 1000 

exemplaren werden gedrukt die in de 

wijken nabij Anna's Hoeve huis-aan

buis werden bezorgd, werden leden 

geworven. Op de datum van de op

richtingsvergadering waren er al 700 

leden ingeschreven. 



Even terug naar 29 november 1983 . 

Toen al werd geformuleerd waar de 

vereniging voor moest staan: 

-bescherming van het milieu, bestrij

ding van aantastingen van het milieu . 

-activiteiten ontplooien zoals rappor

teren, controleren, inspreken, sugges

ties doen, informatie verspreiden. 

-niet alleen woorden, maar bovenal 

daden' 

De vereniging heeft dit allemaal al 25 

jaar lang nagestreefd, en met succes. 

"Natuurbescherming" (het koesteren 

en vergroten van de natuurwaarden in 

Anna' s Hoeve) kwam er al heel snel 

bij. Anna's Hoeve is immers recreatie

park en natuurgebied tegelijk. 

De 'Courier' 
ziet het levenslicht 

In juni 1984 verscheen het eerste 

exemplaar van het ledenblad, de "An

na's Hoeve Courier" . De naam was 

bedacht door Jan Deijs; in 2000 werd 

Courier gemoderniseerd tot Koerier. 

Tot 1990 was vicevoorzitter Jelle Har

der de enige redacteur. Jelle Harder 

was een van onze medeoprichters, en 

ook hij werd benoemd tot erelid, na 

maar liefst 16 jaar bestuurslidmaat

schap. Van 1990 tot najaar 1995 

werd de kar getrokken door Wessel 

Deijs, de zoon van Jan. Toen Wessel 

moest afhaken nam schrijver dezes, 

toenmalig secretaris Gerard Peet, die 

rol over. Tot zijn (mijn) aftreden in 

april 2006 verscheen de Koerier met 

ijzeren regelmaat 4 x per jaar. Daarna 

werd de frequentie teruggebracht tot 

3 x per jaar, maar neem maar van 

mij aan dat de huidige eindredacteur, 

Sander Koopman, daar nog een hele 

kluif aan heeft. Bij de 44 Koeriers die 

ikzelf heb mogen maken wil ik beslist 

ook de naam noemen van Helga 

Toes, tot april 2006 bijna twintig jaar 

actief geweest voor de vereniging, als 

ledenadministrateur , redacteur van de 

Koerier en nog veel meer. 

Acht ton vuil opgehaald 
Terug naar 1984. Op 17 oktober van 

dat jaar werd alsnog de eerste grote 

schoonmaakactie gehouden. Een kleine 

50 vrijwilligers haalden samen 6000 

kilo vuil plus 2000 kilo oud ijzer uit 

het vijvergebied" De jaren daarna 

werden nieuwe schoonmaakacties 

gehouden, maar naarmate de vervui-

ling minder werd , nam de animo voor 

deelname af. Niettemin zijn (kleinere) 

schoonmaakacties altijd op de agenda 

blijven staan. Jarenlang is er ook 

zwerfuil opgeruimd met schoolklas

sen, met name van de Nassauschool. 

In juli 1986 werd onder leiding van 

Jelle Harder de eerste vogelexcursie in 

Anna's Hoeve gehouden. Vogel- en 

vleermuisexcursies en andere educa

tieve wandelingen hebben sindsdien 

regelmatig plaatsgevonden. 

In oktober 1986 werd voor de eerste 

keer bestrijding van de Amerikaanse 

vogelkers in Anna's Hoeve ter hand 

genomen. Ook dit werd een "blijver

tje". Dank zij de eind 1994 opgerichte 

bosploeg vormt deze soort in Anna's 

Hoeve geen plaag meer. Helemaal 

kwijtraken zal wel niet lukken, maar 

we kunnen en moeten hem wel in 

toorn houden. 

In 1987 lanceerden busmaatschappij 

Centraal Nederland en de gemeente 

Laren het plan voor een op- en afrit 

van de A27 naar de Weg over Anna's 

Hoeve (bij viaduct Zandheuvel), "met 

name" voor de lijnbus. Daarnaast pro

pageerde het comité Sneltram Hilver

sum-Huizen-Almere het plan voor een 

sneltram, via Lorentzweg - Anthony 

Fokkerweg, en dan langs de spoor

baan naar de A 27. Onze toenmalige 

voorzitter Gert Toes: "Als het tracé de 

spoorlijn volgt, vergt dit een aanslag 

op het natuurgebied. Ook de veilig

heid en de recreatie komen in het 

geding. Het gebied zal zodanig van 

opzet veranderen dat wij het moeten 

afwijzen." (Gert Toes, actief vanaf de 

oprichting, w erd in december 1984 

voorzitter, en dal bleef hij lol zijn 

onverwachte overlijden in december 

1995. De hierboven genoemde Helga 

Toes is zijn dochter). 

Nu, 21 jaar later , ligt deze problema

tiek opnieuw op ons bordje, in de 

vorm van het serieuze plan voor een 

snelbus die op een of andere manier 

door Anna's Hoeve zal moeten lopen, 

in het beste geval alleen langs de 

westkant van de A27, in het slechtste 

geval ook langs de spoorbaan. 

Publicaties over 
Anna's Hoeve 
Ter gelegenheid van ons eerste lus

trum in I 989 verscheen er een door 

ons lid Ce es van Aggelen geschreven 

boekje over de geschiedenis van An

na's Hoeve. Vijftien jaar later leverde 

Cees opnieuw een bijdrage voor de 

totstandkoming van een nieuw, veel 

omvangrijker jubileumboekje over 

Anna 's Hoeve, een coproductie van 7 

auteurs, getiteld "Anna's Hoeve, klein 

gebied, groot verhaal". Leden konden 

en kunnen dit boekje aanschaffen voor 

de spotprijs van 2 euro. 

In maart 1990 was Jelle Harder de 
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motor achter het door de Vereniging 

georganiseerde minisymposium over 

de toekomst van Anna's Hoeve. Bij die 

gelegenheid kwam al in het openbaar 

de mogelijke verhuizing van de sport

velden ter sprake in verband met de 

noodzakelijke bodemsanering. 

Een zeer speciaal evenement waren in 

februari 1991 de schaatswedstrijden 

voor kinderen op de dichtgevroren 

Speelweidevijver. Ook dat was een 

initiatief van Jelle Harder. 

Begin jaren negentig werd A11l1a'S 

Hoeve, weliswaar gelegen in de 

gemeenten Hilversum en Laren maar 

in zijn geheel eigendom van de ge

meente Hilversum, overgedragen aan 

het Goois Natuurreservaat. Voor zaken 

betreffende onderhoud en beheer 

van het gebied moesten we toen niet 

meer bij de gemeente zijn, maar bij 

het GNR. Die omschakeling verliep 

in het begin niet helemaal soepel. 

Maar al spoedig daarna ontstond er 

een voortreffelijke samenwerking van 

onze vereniging met het GNR. 

Plan Anna's Hoeve 
Op 29 augustus 1995 werd in een 

gemeentelijke Raadscommissieverga

dering de eerste aanzet gegeven tot 

het maken van grootscheepse plan

nen voor bodemsanering, sport

parkrenovatie en nieuwbouw in en 

om Anna's Hoeve. Dit project werd 

eerst Hilversum-Oost genoemd, later 

Waterpartijen in Anna's Hoeve zijn niet drekkig 
Door Gerard Peet 

Het is alweer even geleden, maar het Uit -katern van de Gooi- en Eemlander van 7 

augustus pakte verrassend uit, met een beschrijving van het "Wandelrondje Anna's 

Hoeve"; één van de wandelingen van het Goois Natuurreservaat. 

Bij de beschrijving in de krant valt 

wel het nodige op te merken. Over 

het moeilijk te vinden eerste paaltje, 

dat het begin van de route markeert: 

meermalen heeft de Vereniging tot 

Behoud van Anna' s Hoeve aan het 

GNR gevraagd om het paaltje te 

verplaatsen. Dat is uiteindelijk gedaan, 

maar het is niet op de door ons voor

gestelde plek terechtgekomen. Wel 

staat het nu wat dichter bij de slag

boom dan vroeger, toen het paaltje 

dus NOG moeilijker te vinden was. 

"Op een aantal plekken wordt de on

dergrond (van het zandpad) plotseling 

rul, geen pretje als je loopt met een 

rolstoel of buggy". 

Een terechte aanmerking. De rulle 

plekken zijn veroorzaakt door vracht

wagens die indertijd nodig waren 

voor de vijversaneringen. Er is na de 

werkzaamheden wel geëgaliseerd, 
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maar perfect zijn de paden niet 

opgeleverd. Hopelijk zal de tijd deze 

wonden helen. 

"Verder is het oppassen geblazen voor 

glasscherven en hondendrollen". 

De glasscherven zijn omhooggekomen 

uit de ondergrond. Zij tonen aan dat 

A11l1a'S Hoeve van in de jaren dertig, 

veertig en vijftig door de gemeente 

Hilversum is aangelegd met gebruik

making van huisvuil. Vrijwilligers 

hebben overigens al heel wat glas

scherven van de paden verwijderd. 

Wat betreft de hondendrollen, tja, er 

zijn baasjes die het niet willen leren .... 

De geringde bomen in de beschrijving 

zij n Amerikaanse vogelkersen, die al 

jarenlang door de boswerkvrijwilligers 

van Anna's Hoeve worden bestreden. 

Deze twee joekels bij de middelste 

brug zijn bewust niet omgezaagd 

maar geringd. Met succes, want de 

Hilversum Nieuw-Oost, en sinds de 

zomer van 2002 "Plan Anna's Hoeve". 

Dit heeft het bestuur van de vereni-

ging ontzettend veel tijd en energie 

gekost. Maar het resultaat mag er zijn 

(ook al is dil natuurlijk niet alleen aan 

onze vereniging te danken). Natuur

gebied Anna's Hoeve is in zijn geheel 

behouden gebleven, het sportpark is 

op de bestaande plek gerenoveerd, en 

de Speelweide en alle vijverbodems 

zijn gesaneerd (dat betekent: al het gif 

uit de bodem is weggehaald). Voor de 

gemeente Hilversum is het wel sneu 

dat er nog niets terecht is gekomen 

van de geplande nieuwbouwwijk op 

het terrein van de oude rioolwaterzui-

vering. 

bomen vormen nu "dood staand 

hout", zeer nuttig voor de natuur, zo

als in de beschrijving wordt uitgelegd. 

"Ze zouden alleen wel eens de plas 

mogen schoonmaken. Er ligt heel veel 

drek in." "Laten ze daar nou precies 

mee bezig zijn." 

Hier klopt niets van. Het schoonma

ken van de vijverbodems is allang 

klaar. Behoudens misschien een paar 

hondendrollen ligt er geen drek in de 

vijvers. Er groeien door de warmte 

wel veel algen in, en dat is geen fraai 

gezicht. En er drijft nogal wat hout en 

andere rommel in het water, vooral 

bij de oevers . Ook niet fraai. Het is 

helaas een illusie dat het Goois Na-

tuurreservaat of welke andere instantie 

dan ook mankracht beschikbaar zou 

hebben om daar wat aan te doen. 

Het kaartje bij het verhaal in de krant 

klopt niet. Sinds de herinrichting van 

de Speelweide in 2006 is het voorlaat

ste stuk van de route verlegd naar de 

Liebergerweg. En het restaurant-icoon

tje aan de Weg over Anna's Hoeve is 

misplaatst, want het Paviljoen is al in 

augustus 2005 afgebrand. 



Uit het dagboek van een natuurgids: 
"HELP, ik voel me appellug .. " 

Door Gerry Kluvers-Kessler 

worden nog steeds gewetens gesust 

met het oog op de opruiming. Opge

ruimd staat netjes, maar is dat wel zo 

netjes? 

De Fabeltjeskrant, wie is er niet groot drie- en vijfduizend schildpadden in Gedumpte roodwangschild-
mee geworden? Het programma met Me- de Nederlandse wateren. padden teren weg 
neer de Uil zat vol humor en was be- Een van de plekken waar deze rood- Roodwangschildpadden verdringen 

wust niet gewelddadig. Zo'n leuk, zacht wangschildpadden gespot worden dieren die hier van nalure thuisho-

en meelijwekkend figuurtje uit dit pro- is in een van de vijvers bij Anna's ren. Roodwangschildpadden horen in 

gramma was Stoffel de Schildpad. Heeft Hoeve. Op een beetje zonnige dag lig- Nederland niet van nature thuis, maar 

Stoffel geleid tot een massale aanschaf gen ze te zonnen op een zandbankje in warme gebieden. Maar volgens 

van roodwangsierschildpadjes? of op een boomstam. Soms eentje, sommige experts is niet alleen de 

Zijn telkens weerkerende overbekende 

kreet uit het programma: "Ik voel me 

appellug", geldt dat heden voor alle 

roodwangschildpadjes die 
Legenda 

andere keren wel vier en meermaals 

zelfs meer. 

Hoe komen ze daar? Vaak eens door 

een jongetje of meisje zo snoezig 

dieren "liefde " van de eigenaren van 

korte duur voor deze schildpadden 

geweest, maar ook hun verblijf in de 

vrije natuur, want ze zullen aan de 

hongerdood sterven. 

"vrij" in de natuur zijn los 

gelaten? Vertaald bedoelde 

Stoffel: "Ik voel me zwak 

en ziek". De hype van de 

schildpadj es is voorbij. 

: ~~~ ~ ~~~"Gl=~:~plaren 
• van 8 tot 11 eHenplaren 

SSN: "Hun dood is een 

marteling. In Nederland 

hebben we gewoon te wei

nig zonuren. De roodwang

schildpad is gewend aan een 

watertemperatuur van 20 lot 

22 graden. De geelwang

schildpad zelfs nog enkele 

graden hoger. Ze kunnen 

pas eten als ze opgewarmd 

zijn. Bij een temperatuur 

van 22 graden worden ze 

actief en gaan voedsel zoe

ken. Als het kouder wordt 

• van 11 tot 15 eKenplaren 

Alle uaarnel'lingen 

aantal uaarneningen : 38'5 
geniddeld aantal eM. : 2 

Het resultaat is dat in de 

Nederlandse poelen en vij

vers de gedumpte Stoffels 

nu en masse opduiken, 

ook in Anna's Hoeve. 

N.a.V. de vraag van de 

redactie wat over de 

roodwangschildpadden in 

Anna' s Hoeve te willen 

- en dal is vaak zo in Ne

derland - zijn ze niet actief 

en teren op hun reserves. 

schrijven, is dit verhaal 

tot stand gekomen. Deze 

informatie brengt je nu 

niet bepaald in een vro

lijke stemming. Hier een 

I. Kaartje met plekken waar de roodwangschildpad is waargenomen in De schildpadden sterven een 

Nederland. [bron: Wikipedia] hele nare trage dood. Men-

samenvatting van de informatie die ik 

aantrof. 

Afgedankte Stoffels in 
Anna's Hoeve 
Op tal van plaalsen in Nederland zijn 

de roodwangschildpadden te vinden. 

Volgens Stichting Schildpaddencen

trum Nederland (SSN) in Alphen 

aan den Rijn zwemmen cr tussen de 

gevonden. Ook de harten van ouders 

smolten voor dat trage diertje en dus 

werd Stoffel in groten getale aange-

sen die deze dieren dumpen, zeggen 

eigenlijk 'krepeer jij maar'. Als je een 

hond aan de boom zet als je op va-

schaft. Echter de pret was maar van kantie gaat, spreekt iedereen schande. 

korte duur. Stoffel vonden ze loch Maar bij de schildpadden is dat net zo. 

niet meer zo lief, de verzorging kostte Een schildpad teert in vijf tot acht jaar 

te veel werk of ouders vonden dat ze hier langzaam in en sterft een soort 

er lang genoeg voor hadden gezorgd. hongerdood. Als mensen ze in de sloot 

"De vrije natuur in, vrijheid blijheid zien, denken ze 'het kan dus wel', 

voor deze diertjes", zo werden en maar als de levensverwachting van 
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deze dieren zo laag wordt, dan noem 

ik dat geen overleven. Ik raad de men

sen aan de schildpadden naar 

2. De snoezige roodwangschildpad massaal gekocht en 

weer gedumpt [bron: Wikipedia] 

3. Logo Stichting Schildpaddencentrum Nederland 

4. Een zonnende roodwangschildpad [bron: Wiltipedia] 

5. Absoluut fout: roodwangschildpadden dumpen in 

de naruur [Bron: Stichting Schildpaddencentrum 

Nederland] 

de dierenbescherming te brengen 

of af te leveren bij het Schildpad

dencentrum in Alphen aan den Rijn. 

Daar krijgen ze een schildpadwaardig 

bestaan . .. 

Hans Peeters, medewerker van Vo

gelbescherming Nederland, schreef 

een soortgelijk artikel in De Telegraaf: 

"De roodwangschildpadden teren in 

op hun lichaamsreserve en kwijnen 

langzaamaan weg. Niet het grote pant

ser, maar hun lichaamsgewicht neemt 

steeds verder af. Voor in de Neder-

landse natuur levende roodwang

schildpadden is een langzame dood de 

enige garantie." 

Volgens RA VON ligt het probleem 
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hem in de lente en herfst , de tempera

tuur ligt dan te hoog voor winterrust 

en te laag voor goede activiteit. Suc-

2 

5tletttJn'il 
Schildpaddencentrum 

is in Nederland nog niet 

vastgesteld. Wel hebben er 

in de vyarme zomer van 

200S meerdere exemplaren 

cesvolle 

voort-

planting 

van 

rood-

wang

schild

padden 

eieren afgezet. Er zijn geen jongen 

waargenomen en \\'aarschijnlijk is de 

temperatuur niet lang genoeg hoog 

gebleven om te kunnen overleven. In 

de toekomst valt succesvolle voort-

planting echter niet uit te sluiten, 

aldus RA VON. 

Faunavervalsing 
Menselijke handelingen kunnen een 

bedreiging zijn voor de wilde flora 

en fauna. Veel planten- en diersoor

ten zijn al van de aarde verdwenen of 

worden met uitsterven bedreigd. De 

omvang van de bedreigingen waaraan 

de flora en fauna in Nederland bloot 

staan, is verontrustend. Van de flora 

is bijna 40% bedreigd. Bij de zoog

diersoorten en de dagvlinders ligt dit 

percentage tussen de 30 en 40%. 

Vanwege de faunavervalsing door los

gelaten roodwangschildpadden is de 

handel in deze schildpadden in 199 7 

gestopt binnen de EU. De invoer van 

de rood\\'angschildpad is in ons land 

krachtens een 

verordening 

sinds 22 decem-

ber 1997 verbo-

den. Handelaren 

hebben echter 

handig op het 

in\'oerverbod 

van de 

rood-

wang

schild

pad 

inge

speeld 

door 

gewoon 

andere 

Ameri-

kaanse 

soor-

ten in 

te \'oeren. De geelwangschildpad , 

geelbuik- en roodbuiksierschildpad, 

zaagrugschildpad en in mindere mate 

de bijtschildpad hebben de plaats van 

de roodwangschildpad ingenomen. En 

het publiek koopt ze weer, weliswaar 

niet massaal. Echter deze soorten 

worden nu al in toenemende mate 

waargenomen in de vrije natuur, 

aldus RAVON. 

Mensen zien een roodwangschildpad 

jaren lang in bijvoorbeeld de vijver in 

Anna's Hoeve leven. Wat ze niet zien 

is dat een volwassen exemplaar van 



ongeveer twee kilo in gewicht afneemt 

toL 300 gram. Volgens zeggen van SSN 

krijgen ze deze dieren na een jaar of 

vijf tOLaal verzwakt binnen. "Dan kun 

Je een vinger tussen huid en schild 

steken. En dan heb ik het niet over de 

rest die het niet overleefde. Ik denk 

daL je als je zo'n vijver uit zou bag

geren dat je heel wat schildjes vindt." , 

, aldus de stichting. 

Roodwangschildpadden kunnen bij 

het Schildpaddencentrum in Alphen 

worden afgeleverd, waar ze een 

schildpadwaardig bestaan kunnen 

krijgen. Daar zijn uiteraard kosten aan 

verbonden. SSN vraagt 32,50 euro per 

schildpad. Bij een andere organisatie, 

Stichting Schildpad, is er alweer voor 

het zevende jaar een luchlbrug naar 

Carapax, Italië, geopend voor schild

padden. Je moet je daarvoor inschrij

ven en natuurlijk zijn ook daar kosten 

aan verbonden. De kosten voor het 

transport naar Italië zijn 40 euro per 

schildpad. 

Concluderend mag je wel stellen bij 

het kopen van een huisdier: bezint eer 

ge begint. En mocht je onverhoopt 

dan toch nog een verkeerd besluit 

genomen hebben, draag dan ook je 

verantwoording daar voor. 

Nu met de sanering van de vijvers 

door de opdrachtgever Watenlet en 

aannemer HeiJmans, was het wellicht 

een goed moment geweest om het 

lot van deze roodwangschildpadden 

aan te trekken en ten goede te keren . 

Het was het uitgelezen moment je te 

bezinnen wat het beste is voor deze 

dieren, die hier niet om gevraagd 

hebben. 

Eigen verantwoordelijkheid 
voor de biodiversiteit 
Maar het blijft niet bij de roodwang

schildpadden. Snelle reproductie van 

bepaalde vissen in aquaria of luinvij

vers zorgen voor overbevolking en 

bedreiging van andere soorten. Eige

naren van deze aquaria en tuinvijvers 

zijn ze dan liever kwijt dan rijk en 

vervolgens worden dus de zonnebaar

zen en Amerikaanse hondsvissen in 

de vrije natuur uitgezet. Vreemd, dat 

er dan geen belletje gaat rinkelen of 

ze in die sloten en plassen uiteindelijk 

ook niet een bedreiging van andere 

soorten zullen gaan vormen. 

De flora blijft tevens niet builen schOL 

door menselijke handelingen, zoals de 

ooit als sierplant ingevoerde maar in

middels op veel plaatsen in Nederland 

verwilderde Japanse duizendknoop. 

Tijdens \yandelingen is het schrik

barend waar je deze plant allemaal 

aantreft. In Europa is een botanische 

ramp zich aan het voltrekken. De 

Japanse duizendknoop woekert sterk 

en is, zodra hij gevestigd is, vrijwel 

onuitroeibaar. 

Voor wie nog twijfelt volgt nu een 

citaat van E. Weeda uit de "Neder-

landse oecologische Flora, wilde 

planten en hun relaties " (deel 1): 

"De Japanse duizendknoop is een zeer 

hoge, overblijvende nazomer bloeier 

met lange, dikke, vertakte wortelstok

ken en forse, buisvormige stengels, 

die jaarlijks tot de grond afsterven. (-) 

Aangeplante of weggegooide planten 

van deze soorL verwilderen zeer sterk 

en kunnen grote oppervlakten van de 

inheemse vegetatie overwoekeren. Ze 

blijken zich ook te kunnen uitzaaien. 

In wegbermen, op spoordijken en aan 

bosranden, maar ook in brongebieden 

en beekdalbossen vormen ze op tal

loze plaatsen een dichte ruigte, die 's 

winters in een luguber 'buizenwoud' 

verandert. Alleen wat voorjaarsplanten 

en taaie rakkers als de Grote brand-

netel houden het daartussen uit. Er 

moel daarom worden gewaarschuwd 

tegenover het deponeren van agres

sieve tuinplanten als de Japanse dui

zendknoop in bossen of bermen: de 

inheemse flora heeft ervan te lijden' " 

De gevaren die het dumpen van plan

ten als de Japanse duizendknoop en 

dieren als de roodwangschildpad in 

de vrije natuur met zich meebrengen, 

zijn blijkbaar nog niet tot iedereen 

doorgedrongen. In Engeland wordt 

het al dan niet opzettelijk verspreiden 

van bijvoorbeeld de Japanse duizend

knoop inmiddels bij wet verboden. 

Echter, wetgeving is slechts één 

middel. Jezelf en anderen aanspreken 

op de eigen verantwoordelijkheden 

ten aanzien van de wilde planten en 

dieren is een ander middel. 

De biodiversiteit verdwijnt: 

- waar de Roodwangsierschildpad; 

- waar de Japanse eekhoorn; 

- waar de Japanse duizendknoop; 

- waar de Zonnebaars; 

- waar de Amerikaanse hondsvis; 

- waar de verschijnt. 

Geraadpleegde bronnen: 
Stichting AAP 

RAVON, Reptielen, Amfibieën, Vissen 

Onderzoek Nederland 

Stichting Schildpaddencentrum 

Nederland (SSN) 

J Keplerweg 26, 2408 AC 

Alphen aid Rijn 

Telefoon: 0900-72 44 537 

www.schildpaddencentrum.n1lplaat

sing.htm 

Stichting Schildpad: www.schildpad. 

n1l 

Rein eremer , Drukte en 

Duizendknopen 

Hans Peeters, medewerker van Vogel

bescherming Nederland 
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Een rijke Roomse jeugd in Anna's Hoeve 
Door Annemieke Rebel 

Boekenrecensent, presenator, uitgever en 

schrijver Martin Ros (1937) is een ge

boren en getogen Hilversummer. Ruim 

tien jaar geleden schreef hij het boek 

"Herinneringen aan mijn rijke roomse 

jeugd" . 

In het boek kijkt hij terug op zijn 

Hilversumse jeugd en verhaalt 

hij over de het wel en wee van 

de bewoners van de katholieke 

wijk Klein Rome, de wijk rond 

de Vituskerk. Op luchthartige 

maar indringende wijze schetst 

hij een beeld van een verdwenen 

tijd. Een aanrader voor iedere 

inwoner van Hilversum. Uiter-

aard 0l1lbreekt Anna's Hoeve 

niet in de verhalen van Martin 

Ros. Hieronder een fragment uit 

het hoofdstuk 'Eeuwig Anna's 

Hoeve'. 

"De meest intense schaatstoch-

ten hebben zich altijd afgespeeld 

op de wateren rond Gooilust 

en bij de Scheiwal in 's Graveland, 

maar toen had ik mijn eerste noren 

en zwierde ik, met de regels uit de 

boeken die ik las in mijn hoofd, 

het liefst voort in steeds gelukkiger 

eenzaamheid. Dat waren de jaren 

waarin ik Klein-Rome al uitschaatste 

en de nieuwe wereld van de literatuur 

binnengleed. De mooiste schaatsmid

dagen blijven voor altijd die op de 

strontvijvers van Anna's Hoeve, door 

ons zo genoemd omdat ze vlak naast 

de vloeivelden lagen, en waarvan de 

stank over de huizen langs de lieber

gerweg trok, soms tot vlak bij de we

verijen en de fabrieken van Jaarsma, 

om te versmelten met de penetrante 

pisluchtjes die de chemische fabriek 
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Polak en Schwartz produceerde. 

Eerst was Anna's Hoeve het rum eiland 

van onze romantische wilde jaren. 

We hebben er gesleed vanaf de berg , 

soms in bobsleeën waarin plaats was 

voor vijf of zes; waarill we de macht 

over het stuur verloren en waaruit we, 

GrlJn'.-.,.:n 
T1!'!el~ USu ....... .,..:..$ 

Doel Prot-eet de .5d\iI\'en mei beh'*' 'Jan deket,lanhet v.akm:ht6f.,. de OOk te --
Spelre~l.s • P1a.atc- de IS schijv~oohtt5Chij\/enbakJe 

Puntentelling 

_lEg dê !chljven eën voor Ho-O,p de-zwane slCênprtlb&er:te 11\11'1 betN!P 
van de keu door IlO! gal te SUNen. 

• E'1IWfI"a weg!J951O!en settijvEn mogen n,e{ uil do bak genomen _den 

TI!'i de schijven I:i8ln tlet,pun1a1vak ltQ9J\ ~oeputl\enÓII!I) ~ 
v&-~ zijn aî!ll'lgOgwen.. 

NB Ats&!n$C.hifop8en~lfg!, Ul#1Idrr-pufIfeIlvan~vak"1W 
deSCfUjfliOOrmePJGandlil'flWltin NgJ. Lfr;tde SChJ}t0lt1Cte5 'IODItlef'lEM'oI 
r.md8f 4Il hel Vil.\'.. rtlItl telt 1I.di!tpU/'wn v.1n het \Ia*: aa4Mlm' 

Oe scaer mt'Iltet hODntltt! lAa:roa! j:XIftt4f\ iS ",'è\n3a1 
Gebruik dl! scorel11$4 VOOII'lBl'inWIIeti van de (lumen. 

als de bobslee bleef steken of vast-

liep, werden voortgeslingerd tot aan 

de rand van, of zelfs op het ijs van 

de strontvijvers. En zal ik haar ooit 

wederzien , het meisje, zo lieflijk ver

pakt dat je haar niet durfde aanraken, 

maar naast wie je zwijgend voortreed 

over de blauwe watertj es voorbij de 

Scheiwal, waar de lucht nooit dieper 

en blauwer was en van wie de naam 

me nog altijd doet huiveren: Annie de 

looze? 

Aan het begin van de negentiende 

eeuw woonde er aan de rand van 

Hilversum, nog voorbij de bosvij 

vers en de moerassen, een boer met 

een dochter. Zij deed bij gebrek aan 

zonen , jaar in jaar uit alle werk op de 

boerderij. De vader gaf haar in 1844 

toen zij meerderjarig werd, een hoeve 

met een tolhuis aan de liebergerweg, 

genoemd naar de Liekbergen, of graf

heuvels, die sedert het mesolithicum 

al rond de Wasmeren lagen. Deze 

hoeve noemde de boerendochter 

Anna's Hoeve. 

Voor hen die b\'amen aanreizen 

over de uitgestrekte heidevelden 

langs de overal verspreid liggende 

grafueuvels, opende Anna ook 

een herberg. Je kon er boekweit

pap, roggebrood met spek, en 

brandev,;ijn krijgen. Midden in de 

nacht, in 1896 , heeft een dronken 

overnachter zijn peterolielamp 

laten vallen en brand gesticht. De 

vlammen van Anna' s Hoeve waren 

over de Liebergerheide tot in het 

hartje van Hilversum te zien. De 

koe die was losgebroken, kwam 

de vrijwillige brandweer van Hil

versum tegemoet hollen. 

Pas in het begin van de jaren dertig 

werd de gemeente Hilversum bezit

ter van het Anna's Hoevegebied, waar 

tijdens de crisisjaren, in het kader 

van de werkverschaffing , een geheel 

nieuw landschap, met zelfs een berg 

erin van bijna dertig meter hoog, fris 

opstaand hout en siervijvers, werd 

geconstrueerd. De vloeivelden, die 

waren ontstaan doordat men jarenlang 

met pompen de stront van Hilversum 

over de heide uitstortte, werden af

gegraven en geleidelijk aan vervangen 

door sportvelden en moestuintjes. 

"Het is," luidt een gemeentelijk rap

port uit 1934, "gezond arbeiden, 

het ziektecijfer is zeldzaam laag en 

er heerscht een goede geest in de 



ploegen." Wal niet belette dat er op 

Anna's Hoeve bijna een heus werklo

zenoproer uitbrak, onder de instigatie 

van een communist, die als saboteur 

werd afgevoerd omdat hij de politie 

had bedreigd. 

Anna' s Hoeve kreeg nu ook een 

nummer, Liebergerweg 200 en 2002 

en aldaar werd een theeschenkerij ge-

, vestigd. De zondagmiddagen werden 

voor de oorlog erg gezellig voor het 

gemene volk. Ger de Roos speelde 

in een tent die voor de berg was 

opgesteld en boven op de berg zat een 

Chinees pinda's te verkopen. Een kop 

thee in de schenkerij kostte vijftien 

cent en een broodje pekelvlees, dubbel 

belegd, een kwartje. 

Tijdens de oorlog had Anna's Hoeve 

bar te lijden. Het kleine Wasrneer 

en de berg werden ingelijfd bij de 

verdedigingslinie van de Wehrmachl 

en vrijwel alle bomen bezweken in 

de Hongerwinter. Op het grasveld 

voor de berg stond afweergeschut. 

Slagbomen versperden al sedert de 

zomer van 1944 de toegang tot de 

oude arbeideristische lustwarande; 

arbeideristisch, want de gegoeden van 

Hilversum kwamen er nooit. 

In 1950 kreeg E. Kreekel A11l1a' s 

Hoeve in erfpacht. Hij liet een restau

rant bouwen, zette er een speeltuin 

omheen, verhuurde in de siervijvers 

roeiboten en legde zelfs een acht

baan, een spookhuis, een reuzenrad, 

een oldtimersbaan, botsautootjes en 

treintjes aan. Het was nu een waar 

klein lunapark, waar we in het begin 

van de jaren vijftig alle zondagen en 

vakantiezomerdagen naar toe trokken, 

met flessen water die je de hele dag 

op AI1l1a'S Hoeve kon bijvullen." 

Citaten met toestemming auteur overgenomen uit: 

M. Ros - Herinneringen aan mijn rijke Roomse jeugd 

- Uitgeverij Aspekt - ISBN nummer 90-591 1-079-X 

Werkzaamheden aan de vijvers bijna klaar 
Door Gerard Peet 

Zoals in de vorige Koerier al was aangekondigd, is er in de afgelopen maanden nog 

volop gewerkt aan de (achterste) vijvers van Anna's Hoeve, die in het voorjaar gesa

neerd waren. In dit artikel een overzicht. 

Het dammetje dat in de toekomst door een brug vervangen zal worden. 

Op maandagochtend 25 augustus 

begonnen de voorbereidende werk

zaamheden voor het uitdiepen van 

de middelste delen van de achterste 

vijvers van Anna's Hoeve. Er werden 

weer stukken buis aangesloten op de 

"baggerbrug" over de liebergerweg . 

Ditmaal bestemd voor het overpom

pen van schoon zand naar het Laarder 

Wasrneer. Zand dat een bijdrage zou 

gaan leveren aan het dempen van de 

put waaruit in de jaren vijftig zand 

is gehaald voor het aanleggen van de 

sportvelden voor EMM (nu HSV Was

meer) en voor de Zebra's. 

Taart en een lunch 
Vrijdagmiddag 29 augustus was het 

leggen van alle buizen klaar. Aanne

mer Heijmans en baggerbedrijf Klaar 

vierden de ingebruikneming van een 

splinternieuwe zuig boot met taart bij 

de lunch aan boord' Na proefdraaien 

op vrijdagmiddag, kon het echte 

zuigen op maandag 1 september be-

ginnen. Naar verwachting zou de klus 

een week of zes duren, maar de nieu

we zuigboot had zo'n grote capaciteit 

dat het uitdiepen van de vijvers al op 

woensdag 17 september klaar was. 

Daarna had men nog een paar dagen 

nodig voor het opspuiten van een 

nieuwe oeverstrook aan de noordkant 

van de Bergvijver. Dat stond al in het 

herinrichtingsplan voor de gesaneerde 

vijvers, dat enkele jaren geleden door 

de Gemeente Hilversum in samenwer-

king met het Goois Natuurreservaat is 

gemaakt. Hier is een smalle oeverzone 

gekomen, bestemd voor vochtige 

natuur. In zekere zin kan dit stukje 

nieuwe natuur worden beschouwd als 

vervanging voor het vroegere eilandje 

in de Bergvijver, dat bij waterbodem

sanering is verdwenen. 

Op 25 en 26 september is er bij de 

Bergvijver nog een restsanering uit

gevoerd. Hiervoor moest de vissteiger 

verdwijnen, evenals de voormalige 
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De vissteiger is tijdelijk verwijderd. 

aanlegsteiger voor roeibootjes . Bij de 

waterbodemsanering van afgelopen 

voorjaar stonden deze twee plekken 

niet in het bestek. Toen de sanering 

was afgesloten, is Waternet er op 

gewezen dat er de grond op deze 

twee plaatsen ook zwaar vervuild 

moest zijn. De vissteiger is door de 

gemeente Hilversum IN de vijver ge

bouwd, nadat de vijverbodems allang 

vervuild geraakt waren. De grond 

vóór de voormalige aanlegsteiger 

was per abuis niet als waterbodem 

beschouwd, omdat hier al tientallen 

jaren geen water meer heeft gestaan. 

Maar in de jaren waarin de water

bodems werden vervuild stond het 

water in de vijvers ongeveer ander

halve meter hoger dan het peil van 

de Bergvijver van afgelopen zomer I 

Een drijvende vissteiger? 
Beide plekken zijn vervolgens onder

zocht op de aanwezigheid van giftige 

stoffen, die inderdaad werden aange

troffen , zodat de bodems hier alsnog 

gesaneerd werden. Op de plek van de 

aanlegsteiger is een strandje geko-
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men, dat min of meer de rol \'an de 

verd'vyenen \issteiger heeft oyergeno

men. Het Goois atuurreservaat gaat 

t.Z.t. een nieuwe vissteiger aanleggen, 

een tijdstip daarvoor is nog niet be

kend. Er is in het verleden nagedacht 

over een" drijvende" vissteiger , die 

de schommelingen van het vijverpeil 

volgt, maar dat gaat niet door. 

Vervolgens werd op 9 oktober het 

uiteinde van de "Slurf' voorbij "het 

Dammetje" uitgediept, waardoor er 

weer water in staat. Bij de water

bodemsanering in het voorjaar was 

alleen het giftige slib weggehaald. Als 

gevolg van de waterbodemsanering 

is het peil van de vijvers drastisch 

gedaald, waardoor het grootste deel 

van de uitmonding van de Slurf droog 

kwam te liggen. Dat leverde geen 

fraai gezicht op. In september zijn de 

vijvers in het midden verder uitge

diept door het opzuigen van schoon 

zand, maar dat gebeurde niet in de 

buurt van de oevers, om te voorko

men dat die zouden afkalven. 

Nieuwe brug 
Voor het \'ijyergebied resteert nu 

nog één grote klus, die \yaarschijn

lijk ergens in het komende halfjaar 

uitgevoerd zal worden. Het Damme

tje, aangelegd in de jaren zestig om te 

voorkomen dat de (toen nog zeer on

diepe) Speelweidevijver in droge peri

odes zou droogvallen, gaat verdwij

nen, en wordt dan zo snel mogelijk 

daarna vervangen door een nieuwe 

brug om de wandelverbinding met de 

Speelweide weer te herstellen. 

Zodra alle vijvers weer met elkaar in 

verbinding komen zal het peil in de 

achterste vijvers in eerste instantie 

enkele decimeters zakken en in de 

Speelweidevijver enkele decimeters 

stijgen. In droge perioden zullen de 

vijvers de eerstkomende jaren echter 

terugzakken tot slechts enkele cen

timeters boven het grondwaterpeil. 

Vanuit de Bergvijver zullen er ook 

weer volop vissen in de Speelweide

vijver gaan zwemmen. Dank zij alle 

verrichte uitdiepingen blijft er echter 

altijd genoeg water in de vijvers staan 

om vissterfte te voorkómen. 

- -, 



Natuur- en bosbeheerwerkzaamheden in Anna's Hoeve 
Persbericht van het Goois Natuurreservaat 

In januari 2009 zal het Goois Natuurreservaat op meerdere locaties in het 46 

hectare tellende natuurgebied Anna's Hoeve beginnen met verschillende beheermaatre

gelen. De werkzaamheden zullen voor het broedseizoen (15 maart) zijn afgerond 

waar mogelijk, inheemse soorten zoals 

zomereik vrijgesteld. De sterk woeke

rende Amerikaanse vogelkers wordt 

Boswachter Rob Rossel (GNR) tijdens de excursie van 

20 september. 

De beheermaatregelen zijn er op ge

richt om de natuurwaarde te verho-

gen en het gebied voor de recreant 

gevarieerder te maken. Met name het 

oostelijk deel wordt gekenmerkt door 

donkere monotone en soortenarme 

naaldbossen. De maatregelen zul-

len op termijn de eentonigheid van 

dit gebied moeten gaan doorbreken. 

Vooral ook omdat dit oostelijke deel 

een cruciale rol speelt in de ecolo

gische noord-zuid verbinding op de 

noordelijke heuvelrug, bekend onder 

de naam: "De Groene Schakel". 

In het bos zullen dunningen plaats

vinden om m eer licht in het bos te 

brengen. Ook worden open plek-

bestreden. Linde en de 

gewone (inlandse) vo

gelkers worden aange

plant. Langs één van de 

wateren worden enkele 

valse acacia's (Robinia 

pseudoacacia) , wilgen 

en treurberken geplant. 

Dood hout leeft 

Een paar lanen wor

den vrijgesteld en een 

berkenlaan zal worden 

hersteld. Hierdoor 

worden de lanen beter 

zichtbaar en kunnen ze 

zich ook beter ontwik-

kelen. 

Om het aandeel aan 

(staand) dood hout 

Het excursiegezelschap luistert vol interesse naar de uitleg van Rob Rossel. 

In het sparrenbosje op de achtergrond gaat gedund worden. 

te verhogen - onder 

het motto: 'dood hout 

leeft" - zullen op 

ken gemaakt met in enkele gevallen 

aan- of herplant. Daarnaast worden, 

verschillende plekken Amerikaanse 

eiken worden geringd en zullen waar 

dat geen gevaar oplevert, dode bomen 

De parkeerplaats, hier afgebeeld ten tijde van de Maple Leaf cross, zal worden afgesloten ten behoeve van houtop

en overslag. 
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blijven staan. Waar dat past zullen 

ook boomstammen in het bos blijven 

liggen. 

Voor al deze werkzaamheden geldt dat 

cr rekening wordt gehouden met de 

aanwezige flora en fauna, waaronder 

roofvogelhorsten, mierennesten en 

nestholtes. 

Tijdens de werkzaamheden zullen in 

het terrein informatieborden worden 

geplaatst waarop staat aangegeven wat 

er terplekke aan maatregelen worden 

verricht. Omwille van de veiligheid 

zullen tijdelijk delen van het gebied 

en enkele aan- en afvoerwegen wor

den afgesloten. 

De werkzaamheden zijn van tevoren 

Een voorbeeld van een monotone opstand van douglas
sparren. Er staat slechts één soort, de bomen staan 

dicht op elkaar en ondergroei is afwezig. Zelfs een 

moslaag ontbreekt. Omvorming langs natuurlijke weg 
zou eeuwen duren, het GNR gaat dit nu versneUen. 

besproken met het bestuur van de Ver

eniging tot Behoud van Anna's Hoeve, 

en reeds toegelicht tijdens excursies in 

september en oktober 2008. 

Voor vragen of nadere informatie kunt 

u contact opnemen met het Goois Na

tuurreservaat: telefoon 035-6214598, 

of via de elektronische post: 

gooisnatuurreservaat@gnr.nl 
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Een zonnige Najaarswandeling 
Door Meijndert Ruitenberg 

Zaterdag 11 oktober hield de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve een infor

matieve wandeltocht door Anna's Hoeve. Mede door het mooie weer was de opkomst 

groot. 

Samen met zo'n 25 personen be

gonnen we de wandeling in Anna's 

Hoeve. Sander Koopman (waar

nemend voorzitter) en Meijndert 

Ruitenberg (Oud voorzitter) maakten 

er een informatieve en avontuurlijke 

ontdekkingstocht van. Door de mooie 

ochtendmist wandelden we eerst langs 

de Speelweidevijver richting spoorlijn. 

Bijzonder van de Speelweidevijver is 

dat deze zich na de sanering op een 

natuurlijke wijze aan het ontwik-

kelen is. Op het kale zand dat na de 

sanering achterbleef, zien we langza

merhand begroeiing opkomen. Bij de 

vijver is regelmatig de ijsvogel te zien, 

dit komt vanwege de vele jonge visjes 

die daar in het water zitten. Langs de 

spoorlijn liepen we richting Nieuwe 

poel. Het wandelpad langs deze 

spoorlijn is nu nog toegankelijk maar 

als de planvorming van de gemeente 

en de provincie doorgaan, dan komt 

hier een HOV-lijn, met om de 2-5 



minuten een bus richting station Hil

versum. Helaas is deze bedreiging van 

Anna's Hoeve nog niet van de baan. 

Langs dit pad stonden we ook stil bij 

het vele eenzijdige naaldbos in Anna's 

Hoeve en bij de vleermuizenkast-

jes. Ook op deze plek zal het Goois 

Natuurreservaat begin 2009 boswerk

zaamheden gaan uitvoeren, waarbij 

, het naaldbos wordt omgevormd tot 

een gemengd loofbos. 

Wandelend langs het spoor in de 

richting van de A27 kwamen we bij 

de Nieuwe poel. Deze poel is een paar 

jaar geleden speciaal gegraven voor 

watersalamanders en maakt deel uit 

van een poelenplan voor de omgeving 

van Hilversum. Dit plan behelst de 

aanleg van een aantal nieuwe poelen, 

die als stapstenen gebruikt zullen 

worden door watersalamanders en 

overige reptielen en amfibieën. Alle 

poelen worden regelmatig door vrij

willigers gecontroleerd op de aanwe

zige soorten. 

Via het GeitenweiLje ging de wande

ling naar de Bergvijver , waar nog 

even werd stilgestaan bij de afgelopen 

sanering en het nieuwe strandje dat 

daar is aangelegd. 

Zowel Sander als ikzelf vonden het 

een leuke wandeling, en we waren 

verheugd met de grote opkomst. In 

de wekomst zullen we ongetwijfeld 

nog een keer op stap gaan' 

Sfeervol op stap bij de Speelweidevijver. 

Foto: Teunis Versluis. 

Nu een echt 
fietsknooppunt 
achterin 
Anna's Hoeve 

Het knooppuntenlietsroutenetwerk in het Gooi. Vooral 

mensen die moeite hebben met kaardezen kunnen op 

deze wijze eenvoudig fietstochten uitstippelen. 

Waar de Weg over Anna's Hoeve 

uitkomt op de Albert Schweitzerweg 

bevindt zich sinds februari 2007 

"knooppunt 56" in het Gooise fiets

knooppuntennetwerk. Een echt knoop

punt was het nog niet, want er was 

nog geen "derde poot" richting Baarn. 

Intussen is ook Utrecht-Oost voorzien 

van een fietsknooppuntennetwerk. 

Sinds eind september kan men bij 

knooppunt 56 drie kanten op: naar 't 

Bluk (knooppunt 53), naar Hollandse 

Rading (knooppunt 83) en naar Groe

neveld (Utrechts knooppunt 22). 

De provincie Utrecht was op en rond

om dit punt aanvankelijk nogal slordig 

te werk gegaan. Kennelijk was er geen 

overleg geweest met de Noord-Hol

landse collega's. Op de Zandheuvel

weg was zelfs een faliekant verkeerd 

bordj e geplaatst, dat fietsers vanuit de 

richting Groeneveld voor knooppunt 

53 rechtsaf wees, de Oud Eemnes

serweg op ' Wie dat zou doen, zou 

verderop geen enkel routebordje meer 
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tegenkomen. Nadat o.m. via onze 

website op deze fout was gewezen, 

heeft Utrecht de zaken bliksemsnel 

gecorrigeerd. 

Het is wel jammer dat het Utrechtse 

en het Noord-Hollandse knooppun

tenbord (met plattegrond) niet naast 

elkaar staan, maar aan verschillende 

kanten van de weg. Lekker handig 

voor de fietsers' Naast het Noord-Hol

landse bord (dat overigens op Utrechts 

grondgebied staat) was ruimte genoeg 

geweest om het Utrechtse bord ernaast 

te zetten. 

Puinhoop naast container van Smink met af te voeren aJVal. 

Pretparkterrein gesaneerd en gesloopt 

Van donderdag 1 1 ti m woensdag 1 7 

september is het achterdeel van het 

voormalige pretparkterrein ontdaan 

van asbest en vervolgens gesloopt. De 

ruïnes van het afgebrande Paviljoen 

waren in 2007 al gesaneerd en ge

sloopt , maar aan de zij- en achterkant 

van het terrein stonden nog steeds 

schuren en andere bouwwerken. In 

de jaren vijftig waren daar onder 

meer attracties zoals het Spookhuis in 

gevestigd. 

Bovengronds is er nu vrijwel niets 

meer terug te vinden van het vroegere 

restaurant, pretpark, speeltuin, party

centrum en "Paviljoen de (nieuwe) 
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Anna's Hoeve". Behalve de bomen en 

het historische woonhuisje uit 18-+4, 

waar natuurgebied Anna's Hoeve zijn 

Spotje op safari: 
Reutemeteut! 

Door Gerry Kluvers-Kessler 

Ha Safari-Spotter! 
Houd jij ook zo van vogels? Welke 

vogels heb jij al gezien? Nu in de 

w intermaanden is het in Rusland erg 

koud. Daarom komen vogels van heel 

ver weg naar ons land loe. In Neder

land is het in de \yinter niet zo koud. 

Heb jij wel eens een heleboel yogels 

achter elkaar zien vliegen) Reuteme

teut, wat een boel vogels zijn er dan 

opeens, hè. Zoek de lucht maar eens 

goed af en als je dan een troep vogels 

achter elkaar ziet vliegen, roep dan: 

REUT'! Nou , dan ben je al een echte 

vogelkenner. 

( 4Iiiit'1 

o ~ v\ ~~ '-. ~-.....; 
I " ~"/f '--' :"'7 

Succes' 

Tot Spotj e ' 

naam aan te danken heeft , en dat 

bij de brand nn 15 augustus 2005 

gelukkig gespaard is gebleven. 

Een asbestvervvijderaar bij de vuilcontainer 



Kleurplaat 
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Waterstand en grondwaterstand 
Door Gerard Peet 

De bovenste lijn geeft het peil aan van De maatregelen die in juli zijn ge-

de achterste vijvers van Anna's Hoeve, nomen om meer regenwater naar de 

voorbij het Dammetje. Van 24 april Speelweidevijver te krijgen, met name 

(begin van de waterbodemsaneringen) het afsluiten van de watertoevoer naar 

tot 15 juli is het peil niet gemeten. De het Ven in de Laapersheide (achter het 

streeplijn geeft voor die periode een Arenapark) werden in augustus goed 

ruwe schatting aan. Van 29 augustus merkbaar. Na iedere flinke regenbui 

tot 19 september zitten er een paar begon er weer water door te stromen 

rare pieken en dalen in de peilgrafiek. naar Anna's Hoeve, zoals vroeger. De 

Waternet was toen de vijvers aan het onderste grafiek geeft de hoogte van 

uitdiepen. Bij het zandzuigen ging 

veel water mee naar het Laarder Was

meer. Af en toe ging Waternet een 

heleboel water terugpompen van het 

Wasmeer naar de Bergvijver ' 

r',· ,-. 00 cl) 
'-".1 C) ,') C) 

u .. .rl (:~ ,\) 
~n ~:1 ;P' 
T 

peildatum 

de grondwaterstand aan, vanaf 3 maart 

toen de grondwatermeter in Anna's 

Hoeve ging functioneren. Als het peil 

van de Speelweidevijver meer dan 3 

cm hoger werd dan het grondwater-

co (ij (X) O.! 
(.) fO) rj (J 

·t~ 'a~ ., 
i r: co 

De afgelopen maanden heeft de waterstand flink gevariëerd: rie 'de pjeken en dalen in de grafiek. 

,,) 
~') 

-:i 

peil, wordt dat in de grafiek aange

geven door een piekje bovenop de 

onderste lijn. Die extra piek geeft dan 

het peil van de Speelweidevijver weer. 

Op 13 september stond de vijver 

ruim 25 cm boven het grondwater, 

op 3 oktober zelfs 31 cm. Zoals men 

ziet duurde dat nooit lang. Het vijver

water zakt weer pijlsnel weg naar her 

grondwater. 

Vroeger, vóór de waterbodemsanerin

gen, ging dat veel langzamer doordat 

de dikke sliblaag remmend werkte op 

het "infiltreren". Wanneer over enkele 

0.) Cl? cf.) 
ff,) 

Cl u C) 
c.) 

.,.; 
~j1 P. ~,: 

I\) '" ,) 
m '0 0 c_ 

Bij waterstanden vanaf 255 cm boven NAP gaat de vissteiger onder water lopen; bij ca. 260 cm staat hij helemaal blank. Vanaf 22 januari is dat enkele dagen het geval 

geweest. Eerder is dat gebeurd in juli 2007, half augustus 2006, en tijdens en na de KersCil:Sen van 2004. In het zeer natte jaar 1999 stond de vissteiger maar liefst vier 

maanden achtereen blank: van eind februari tot eind juni! Als het niet regÇl1t-'daaJt het waterpeil per dag gemiddeld ca. 2 cm, voornamelijk door het wegzakken van water in de 

bodem (infiltratie). Als het warm is, dus vooral 's lOm~f"~ wat sneUer als gevolg van verdamping. 
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jaren een nieuwe sliblaag zal zijn ge

vormd uit dode bladeren en dergelijke, 

gaat de zaksnelheid weer afnemen en 

zal het gemiddelde vijverpeil stijgen. 

Voorlopig zullen we ons tevreden 

moeten stellen met waterstanden ver 

beneden het oude streefpeil. 

Nadat de grondwaterstand van begin 

april tot eind september zo'n 30 cm 

, was gezakt, is sinds oktober weer een 

voorzichtige stijging ingezet. Dat is 

een normale jaarlijkse variatie. Eén van 

de redenen is het feit dat de loofbo

men in de herfst hun blad verliezen, 

waardoor er minder water verdampt. 

Als het flink heeft geregend stij gt niet 

alleen het peil in de Speelweidevijver, 

maar ook het peil van de achterste 

vijvers, die via de Lorentzvijver nu het 

regenwater ontvangen uit de straten 

van Hilversum Oost met een geschei

den rioolsLeIsel. Vanuit dat deel van 

Hilversum komt echter veel minder 

water in Anna' s Hoeve dan uit de 

delen van Hilversum-Zuidoost met 

een gescheiden stelsel, aangezien dat 

gebied veel groter is. 

Dat het water in de achterste vijvers 

minder sncllijkt weg te zakken dan 

in de Speclweidevijver , is maar schijn . 

In werkelij kheid zakt het juist snel

ler, omdat het hoogteverschil tussen 

het vijverpeil en het grondwaterpeil 

veel groter is dan bij de Speelweide

vijver. Maar naar de achterste vijvers 

wordt iedere dag , ook in droge tijden, 

water ingelaten dat afkomstig is uit 

het vroegere drinkwaterpompstation 

Westerveld, nadat de daarin aanwe

zige gifs toffen er uit zijn gefilterd. Een 

groot deel van het water dat wegzakt 

in de bodem van de achterste vijvers 

wordt zo weer opgevuld door dit 

zogenaamde interceptiewater . 

Wi 
ee 

eken 
retaris 

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna's 
Hoeve zoekt per april 2009 een nieuwe secretaris. 

- Als secretaris bent u het eerste aanspreekpunt van de 
vereniging. 

- De secretaris verzorgt de externe contacten, beheert 
de inkomende en uitgaande post en notuleert tijdens 
de bestuursvergaderingen. 

- Ledenadministratie doet u in samenwerking met de 
ledenadministrateur. 

Voorafgaand aan de benoeming zal de huidige secretaris 
u inwerken. 
Wij zoeken iemand die enigszins vaardig is met de com
puter en het leuk vindt om in een gezellig bestuur bij te 
dragen aan het behoud van Anna's Hoeve. 

Als u meer informatie wilt, neemt u dan contact op met 
de huidige secretaris: 

F. Carrière 
Rozenstraat 30 
1214 BT HILVERSUM 
035-6241817 
f.carriere30@gmail.com 



De puzzel van deze keer: amfibieënweetjes 

Door Gerry Kluvers-Kessler De oplossing van de puzzel in Koerier 2008-02 is: 
Een eerste voorbode dat na de winter- Zwamdeskundigen: 
maanden de lente in aantocht is, is de 

verhuizing van padden en bruine kik

kers van de winterverblijfplaats naar 

het bruiloftswater om te paren. 

1. Zwamvlok; 2. Stinkzwam; 3. Paddestoel; 4. Champignon; 5. Bladgroen; 

Vroeger werden veel padden, kikk 

en salamanders doodgereden 

tijdens deze trek. Om dat te 

voorkomen zette het Goois 

Natuurreservaat ieder jaar 

schermen neer. De padden 

konden dan niet oversteken. 

Ze vielen in emmers die 

om de paar meter langs het 

scherm in de grond waren 

ingegraven. De dieren die 's 

nachts in de emmers waren 

ers 

6. Hoed; 7. Parasolzwammen; 8. Inktzwammen; 9. Vrucht. 10. Vliegenzwam; 

11. Tondelzwam; 12. Heksenkring; 13. Vliegen; 14. Paddestoelenkunde; 

1 5. Aardsterren. 

I 
A B 

2 
C A 

3 
D J 

4 
U 

Is I M IK 
6 

T 

7 
IB I I 

W 

8 
S K 

9 
P gevallen , werden iedere dag 

door vrijwilligers overgezet. En 

na de paring werden de dieren 

wederom door de vrijwilligers 

terug overgezet. Dit was zeer 

arbeidsintensief. Daarom heeft 
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men nu permanente scher

men geplaatst en goten onder 

de weg aangelegd. De dieren 

kunnen hier dan zelf doorheen 

kruipen en veilig oversteken. 

Misschien nu alvast een goede 

gelegenheid om uw amfibie

enkennis wat op te frissen? 

1 Dubbel leven 

2 Afvoerbuis 

3 Larf v.d. Gewone pad 

4 Welke kikker komt als een v.d . eer-

sten uit winterslaap? 

5 Amplexus 

6 Biotoop van de Groene kikker 

7 Geluid mechanisme v.e. kikker 
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8 Kenmerk tijdens paringstijd v.d. 

salamanders 

9 Kleur ogen v.d. Gewone pad 

10 Winterverblijfplaats 

I 1 Grote salamander 

1 2 Bruiloftswater 

13 Voedsel v. kikkervisjes 

14 Gedaanteverwisseling 

S 

G 

M 
F 

C 

V 

C 

15 Pakketje zaadcellen 

16 Kleur v.d. larf v.d. Gewone pad 

17 Verschil i.d. staart tussen Kleine en 

Grote salamander 

1 8 Graadmeter 

19 Kenmerk v.d. Bruine kikker 

20 Uitbraaksel v.e. dier 



....................................................................................... ~. 

Opgave lidmaatschap Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeveo' 
Stuur dit formulier ingevuld op naar het secretariaat: 
F. Carrière, Rozenstraat 30, 12 14- BT HILVERSUM 

Ondergetekende, 

Naam : M/V 

Adres 

Postcode: \Noonplaats : 

Handteken ing : 

geeft zich op voor het lidmaatschap van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. 

De contributie bedraagt minimaal € 1,83 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart 
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Door communicatiestoornissen is deze Nieuwsbrief Anna NIET bezorgd bij leden van de Vereniging die 
woonden buiten het huis-aan-huis-verspreidingsgebied. 

Nieuwsbrief Plan Anna's Hoeve ecember 2008 

waterbodem
sanering afgerond 
De eerste fase van de waterbodemsanering is nu 
afgerond. Wat is er precies gebeurd? De stadsvijvers, 
de vijvers van Anna's Hoeve en de Laarder Wasme
ren zijn gebaggerd. Het slib is opgeslagen in depots. 
Hierna kan begonnen wordén aan de tweede fase. 
Dat is het verwijderen van de depots uit het gebied 
en daarna het saneren en herstellen van de bodem 
waarop de depots zich nu bevinden. Deze fase zal in 
2010 afgerond zijn. De provincie Noord-Holland, 
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de gemeen
ten Hilversum en Laren en het Goois Natuurreser
vaat werken samen aan deze sanering. 

Peter Korzelius van het waterschap: "Anna's 
Hoeve is een klein gebied met een groot verhaal. 
Je kunt je niet meer voorstellen maar in de jaren 
zestig en zeventig was dit echt het afVoerputje van 
Hilversum, zoveel afValwater werd gedumpt in dit 
gebied. In het slib zat onder andere nikkel uit de 
industrie. Levensgevaarlijk. En daarom moesten 
we gaan saneren. En ja, het ziet er nu uit als een 
maanlandschap. Het was noodzakelijk om de 
begroeüng voor een groot gedeelte te verwijde
ren om de vervuilde bodem goed en compleet te 
kunnen opruimen. Maar het gaat volgens schema, 
langzaam herstelt dit wonderschone gebied weer. 
Ik vind dat we met het afronden van de eerste 
fase van deze sanering al een fantastisch resultaat 
hebben geboekt." 

Voor u ligt de zevende editie van 
nieuwsbrief ANNA. 
ANNA informeert u over Plan 
Anna's Hoeve. Met ANNA willen 
wij u op de hoogte houden 
van alle plannen en activiteiten 
die met Plan Anna's Hoeve te 
maken hebben. 

Plan Anna's Hoeve is een 
samenwerking van de prOVincie 
Noord-Ho"and. gemeente 
Hilversum. gemeente laren. 
Hoogheemraadschap Amstel. 
Gooi en Vecht. het Goois 
Natuurreservaat en V'rtens. 



Feestelijke bijeenkomst 
PI n Anna's Hoeve 
"Dit vind ik nou echt bijzonder. H 

Op de tatelligt het bOdemprofiel 
van Anna's Hoeve. Ingelijst. lagen 
aarde bij elkaar maken een zeer 
fraai en bijna abstract 'schilderij'. 
Een verslag van een middag 
'bijpraten' over Anna's Hoeve. 

Ruim vijftig genodigden zijn bij elkaar 
gekomen in Restaurant Groot Kievits
dal om over de voortgang van Plan 
Anna's Hoeve te praten. De eerste fase 
van de waterbodemsanering is afge
rond en dat is een goede aanleiding om 
elkaar weer eens bij te praten over het 
bijzondere gebied. 

De opening wordt gedaan door Bart 
Heller. Tegenwoordig is hij gedepu
teerde Natuur- en Milieu van provincie 
Noord-Holland. Maar hij was ooit 
wethouder in Hilversum. Destijds had 
hij al regelmatig met Anna's Hoeve 
te maken. Dus toen hij nu bij het 

aantreden van zijn nieuwe baan als 
gedeputeerde weer de naam van dit 
project op de agenda zag staan, dacht 
hij meteen: "Daar zijn ze ook niet mee 
opgeschoten. Ik had er echt geen zin in. 
Maar die mening is helemaal veranderd 
van het moment dat ik eraan begon. Er 
is al echt veel bereikt. Het is een heel 
belangrijk gebied, voor Hilversummers 
maar ook vanuit natuuroogpunt. Geza
menlijk hebben we dit project eindelijk 
van de grond gekregen." 

Even later tijdens de borrel krijgt Heller 
het bodemprofiel uitgereikt, uit handen 
van Jan Sevink, hoogleraar Fysische 
Geografie Universiteit van Amsterdam. 
Dit om te laten zien wat voor bijzon
dere structuur de grond van Anna's 
Hoeve heeft. Ook Peter Korzelius, lid 
DB waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 
kreeg een profiel, met karrensporen. 
"Heel bijzonder. Deze krijgt beslist een 
heel mooi plaatsje op ons kantoor." 

-- . 



uww 
Dat natuurgebied Anna's Hoeve 
speciaal is, weet iedereen al 
lang, Maar zo speciaal, dat had 
zelfs Jan Sevink, hoogleraar 
Fysische Geografie Universiteit 
van Amsterdam niet durven te 
vermoeden, "Dit is zeer bijzonder 
voor bodemkundigen," 

Het Gooi ligt op een stuwwal, een 
verhoging in het landschap, die is ont

staan in de voorlaatste ijstijd. Binnen 
de provincie Noord-Holland komt dit 
landschap alleen in het Gooi voor. Een 
uniek gebied in aardkundig opzicht. 

Jan Sevink: "Vooral de geschiedenis 
maakt dit gebied zo uniek. Je vindt 
hier vennen, forten - hierin zijn zeer 
goed bewaarde Podzolen met soms 

een venige bovengrond te vinden - en 

een gebied met stuifzand. Nog steeds 
is in een deel van het gebied het stuif
zand actief. Maar door de eeuwen 

heen zijn er ontzettend veel verstui
vingen geweest. Dat zie je terug in het 
bodemprofiel, de grond heeft hier een 

ingewikkelde opbouw. De bodem is 
gevormd door stuifzanden uit meer

dere fasen. In zeer oude stuifzanden 
is podzolvorming opgetreden. Soms 

zijn er door nieuwe verstuivingen zelfs 

dubbele podzolen gevormd. Dat is heel 
bijzonder. Daarnaast is de mix van 
hele natte plekken met hele drogen 
plekken vrij uniek te noemen. Je hebt 
hier vlak naast elkaar vennen en open 
water. Ik ben heel blij dat er goed 

onderzoek is gedaan voordat dit gebied 
gesaneerd is. Ze hebben niet zomaar 

de bulldozer langs gestuurd. Daardoor 
is het unieke gebleven en vind ik dat 

we deze stuwwal in het Gooi met recht 
een aardkundig monument in Noord
Holland kunnen noemen." 

• o 



Prachtig recreeren 
in Anna's Hoeve 
Anna's Hoeve wordt steeds aantrek
kelijker gemaakt, Om te wandelen, te 
vissen en te spelen. Afgelopen periode 
zijn de wateren geschoond. Daarnaast 
komt bij de Speelweide een extra brug 
en krijgt de Bergvijver een nieuwe 

Belangrijk bij de herinrichting van 
Anna's Hoeve is natuurlijk de rioolwa
terzuiveringsinstallatie (RWZI). Eerder 
is gebleken dat een moderne compacte 
RWZI, in of tegen de grondberg aan, 
financieel niet haalbaar was. Daarom 
wordt er gekeken naar een nieuw te 
bouwen conventionele RWZI met 
waterbassins. Er wordt onderzocht of 
op of nabij de huidige RWZI een goede 
inpassing mogelijk is. Naar verwach
ting wordt hierover begin 2009 een 
besluit genomen. Het plan kan dan 
verder worden uitgewerkt. Daarmee 

vissteiger . Ook komt er mogelijk een 
theehuis. Het Goois Natuurreservaat 
en de gemeente Hilversum bekijken 
nu welke plek daarvoor het meest 
geschikt is. 

komt duidelijkheid over de invulling 
van de RWZI, de bergingsbassins en de 
vervuilde grondberg. Ook kan Hilver
sum het woningbouwplan dan verder 
uitwerken. Als er begin 2009 voor een 
conventionele RWZI binnen Plan 
Anna's Hoeve wordt gekozen, kunnen 
de eerste woningen in 2014 gereali
seerd worden. De bestaande zuivering 
voldoet echter niet meer aan de huidige 
milieueisen. Daarom moeten op korte 
termijn toch werkzaamheden verricht 
worden aan de bestaande RWZI. 

ANNA is een gezamenlijke Uit gav e, 
van de provincie Noord-Holland, 
gemeente Hilversum, gemeente laren, 
hoogheemraadsc::hap Amstel, Gooi @n 
Vecht, het Goois Natuurrese(Vaat en 

Bart Siebelink 
© Goois Natuurreservaat 

Voor deze nieuwsbrief IS uitsl ttitend 
milieuvriendelijk materiaal €Iebrl!likt. 

Oplage~ 6.000 
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Anna's Hoeve Koerierjaargang 26, nummer 1-2009 

De Annats Hoeve Koerier 
De Anna's Hoeve Koerier is het nieuws- en medede
lingenblad van de Vereniging tot Behoud van Anna's 
Hoeve. Hethlad verschijnt drie keer per jaa;r. Over
name van artikelen. is toegestaan met bronvermelding. 
Kopij is welkom, aanlevering bij voorkeur in elektro- · 
nische vorm bij één van de redactieleden: teksten in 
.DOC-formaat en afbeeldingen in JPG-formaat.Als 
elektronische aanlevering voor u een probleem is, neemt 
u dan contact op met de redactie. 

Druk: 
Opmaak: 

. Oplage: 
Op Internet: 

D rukkerij Brügemann, Hilversum 
www.ontwerpfabriek.com. Hilversum 
870 · exemplaren 
,,\'Ww. vb-annashoeve.nl 

De redactie van de Anna's Hoeve Koerier bestaat uit de 
volgende personen: 

S. Koopman (eindredactie) 
Oude Aniersfoortseweg 140, 1212 A] HILVERSUM 
ahkoerier@yahoo.com, 035-7723267 

H. BergSima 
Fuchsiastraat 34, 1214 GK H ILVERSDM 
035-6212667 

M. Evers > 

Eemnesserweg 115,1223 GD HILVERSUM 
035-6856316 

M.L. Ruitenberg 
Lijsterweg 70 1221 ,]M HILVERSUM 
035-6832762 

Het lidmaatschap van de vereniging staat open v.oor 
iedereen die de doelstelling van de vereniging onder
steunt. De contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 
per jaar. Neem \'oor meer informatie of aanmelding 
voor het lidmaatschap contact op met de secretaris. 

Bet bestuur 
Het bestuur van de Vereniging tot Behoûd van Anna's 
Hoeve e.o. bestaat uit de volgende personen: 

JJ.M. de Ridder, penningmeester 
Kamerlingh Onnesweg 250 1 223]R HILVERSUM 
035-6835031 

S.Koopman 
Oude Amersfoortseweg 140 1212· Al' HILVERSUM 
035-7723267 

C.A.N. v;m Vliet 
Minckelersstraat 171 1223 LE HILVERSUM 
035-6833007 

Poul Hulzink, hoofd 

Contactgegevens GNR: 

GAD Toezicht 
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Van de redactie 

Door Sander Koopman 

Aan de foto 's bovenaan dit voorwoord kunt u al zien dat wij 

aan dit nummer een speciaal thema hebben meegegeven: 
de mogel ijke aanleg van een HOV-baan tussen Huizen en 

Hih-ersum. Deze bedreiging wordt uitgebreid behandeld in 
een artikel yan het bestuur, waarin we op een kritische manier 
kijken naar de zogenaamde voordelen die zo'n busbaan in 
petto zou moeten hebben, en waarin het bestuur de visie van 

de vereniging uiteenzet. 

Wie nu door Anna's Hoeve wandelt, ziet dat bepaalde delen 
van het terrein een ingrijpende gedaanteverwisseling hebben 

ondergaan. Gerard Peet beschrijft in zijn artikel hoe dichte 
mastbossen plaats hebben gemaakt voor open terrein, waarin, 
bij het verschijnen van dit nummel~ inmiddels jonge bomen 
van inheemse soorten zijn geplant. Op deze wijze hoopt het 
GNR de natuurwaarden van Anna's Hoeve te vergroten. Op 

zondagmiddag 26 april organiseert het IVN in samenwerking 
met onze vereniging een excursie om het nieuwe bos te bekij

ken. Meer informatie vindt u in de aankondiging elders in dit 
blad. Van harte aanbevolen! 

Yerder zijn er nog \'tIe kleinere ont\\ikkelingen in en rondom 
A.nna·s HoC\-e. Onder "Kort nieuws" vindt u onder andere 

meer informatie over de nieU\\-bouw aan de Anthony Fok
kerweg, de aanleg van een nieuwe brug en de sloop van kiosk 
"The Sailor". Ook aan de andere kant van de A27 zit men 

niet stil: de gemeente Baarn maakt langzamerhand vorde

ringen met haar bestemmingsplan Drakenburgergracht, dat 

gelukkig minder ingrijpende wijzigingen met zich meebrengt 
dan aanvankelijk verwacht. 

Namens de redactie is tot slot nog het vermelden waard dat 
wij versterking kr~jgen van Henny Bergsma, aankomend 
bestuurslid. In dit nummer stelt zij zich aan u voor. Tevens 

maakt u alsnog kennis met Martina Evers, die sinds eind vorig 
jaar meedoet. De redactie hoopt hiermee voorlopig weer de 

continuïteit van de Koerier te kunnen waarborgen. 

De Koerierredactie in vergadering 

op haar vaste stek. Van links naar 

rechts: Henny Bergsma, Sander 

Koopman, Martina Evers en Meijn

dert Rttitenberg 
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Van het bestuur 
- 1 -

jaargang 1 nr. 1, juni 1984 

VOORWOORD VAN DE REDAKTIE 

Voor u ligt het ee rste nummer van het blad van de nieuwe 
:vereniging. 
U zult het met de redaktie eens zijn dat voor een goede communicatie 
tussen l eden en bestuur h e t belangrijk is dat u zo goed ~ogelijk op 
de hoogte wordt gehouden van datgene waarmee wij allen bezig zij n. 

Zo leest u in dit eerste nummer een stukje over de totstandkoming 
van de vereniging, een verslagje van de oprichtingsvergadering en 
een aantal bestliursmededelingen. Zoals u ziet is er ook een 
aankondiging van de volgende Algemene Ledenvergadering. Een 
,itgebrei~e agenda is daarbij vermeld. We hopen dat u in de 
gelegenheid bent aanwezig te zijn. 

Op de oprichtingsvergadering deed het bestuur reeds de toezeg.gin;s 
u goed op de hoogte te willen houden. Het bestuur heeft daarom 
gekozen voor de uitgave van een verenigingsblad. Binnen het bestuur 
kwam de heer J. Deijs met de idee dit de naam "De Anna's Hoe ve 
Cciurier" te geven. 
Hoe vaak en op welke tijden deze Courier gaat verschijnen is nog 
moeilijk te zeggen. Veel zal afhangen van wat het bestuur te melden 
heeft maar ook van wat de leden te melden/schrijven hebben. U begrijpt 
dus dat we het op prijs stellen als u zelf ook eens iets schrijft over 
Anna's Hoeve. Hierbij valt te denken aan dingen die u dwars zitten 
of dingen die u juist heel goed vindt in Anna's Hoeve. Vindt u het 
moeilijk om iets te schrijven, dan kunt u uw verhaal ook altijd 
vertellen aan de redaktie; misschien is het dan mogelijk dit op 
papier te zetten. 

Laten we hopen dat deze eerste Anna's Hoeve Courier een voorspoedige 
start betekent van een goede communicatie tussen het bestuur en alle 
leden van onze vereniging! 

J. Harder 

Behoud Anna's Hoeve! 

Ook de Koerier bestaat 25 jaar. Hier eell weergave vall het allereerste voorwoord vall de 

Koerier, geschrevell door voor1'tlalig voorzitter Jelle Harder 

Ten tijde van de kopijsluiting van 
dit nummer stonden de ontwikke

lingen rondom de busbaan Hui
zen-Hilversum even op een laag 

pi~e, voor zover het bestuur kon 
beoordelen. Wellicht dat de kre

dietcrisis hierbij een bevorderendc 
factor is. Desondanks bcschrijven 

wij in dit nummer uitgebreid wat 
de nadelen zijn van de aanleg van 

zo 'n baan. Tevens benadrukt het 

bestuur dat de vcreniging tegen
stander is van elke vorm van een 
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busbaan door Anna's Hocve. Aan 

de fotoimprcssies in dit nummer 
kunt u duidelijk zien wat hct zou 

betekenen als er zo'n asfaltplak in 

ons natuurgebied komt te liggen: 
de doodsteek voor natuur en 
recreatie. 

Een dossier waarover weinig voort
gang te melden is, is de nieuwe 

RWZI. Het is inmiddels wel 

duidelijk dat cr een nieuwe instal
latie gebouwd gaat worden volgens 

conventionele teehnologi e, omdat 

de eerdere ontwerpen te duur 
bleken te zijn. J\Iaar gedetailleerde 
informatie over de \-oortgang van 

het project heeft het bestuur tcn 
tijde van de kopij sluiting. ondanks 
herhaalde verzoeken aan \ ' ·ater

net, nog niet kunnen krijgen. 

Op woensdagavond 13 mei staat 
onze Algemcne Ledenvergadering 

gepland. De uitnodiging en de 
bijbehorende stukken treft u elders 
in dit blad. Het bestuur hoopt op 

een grote opkomst! Tijdens deze 
vergadering zullen we in ieder 

geval afscheid nemen van plaats
vervangend voorzitter Sander 

Koopman en van sccretaris Fran
ces Carrière. Respectieyelijk zes en 

drie jaar hebben zij hun bijdrage 
geleverd aan het bestuur. Gelukkig 
hebben we tijdens het ewnement 
Beursvloer in november 2008 t\,yee 

nieuwe gegadigdcn ge\-onden" 
Ruud Bochardt is bereid om het se
cretariaat over te nemen en H enny 

Bergsma heeft belangstelling \"oor 
een functie als algemeen bestuurs
lid. Het bestuur vertroU\\-t erop dat 

de leden deze kandidaatstellingen 
ondersteunen. 

In 2009 bestaat onze yereniging 

25 jaal~ een respectabele mijlpaal. 
Nadat het bestuur in 200ï \Teesde 

voor de continuïteit van de \-ereni
ging, kunnen wc nu constate ren 

dat wij weer vitaal zijn, en prima 
in staat zijn om de belangen \"an 
Anna's Hoeve tc behartigen. 

Overigens is daarbij niet alleen 
het bestuur betrokken, maar denkt 
u ook eens aan al onze andere 

vrijwilligers, die bezig zijn met ac
tiviteiten als bosbeheer, \·uil rapen, 

de Koerier bczorgen, de \\-ebsite 
onderhouden, excursies ge\"en. en

zovoort; en dat ook bij slecht \\"eer. 

Hun bijdragen zijn eruciaal om de 
vereniging te laten functioneren, 
en daarom op deze plaat~ dan ook 
een woord van dank \-oor al deze 

belangeloze inzet. 



Even voorstellen: 
Martina Evers 
Met ingang van het eerste Koe

riernummer in het jubileun~aar 
werk ik mee in de redactie van de 

Koerier. Al 25 jaar zijn er mensen 
die zich inzetten yoor het gebied 

Anna's Hoe\·e. Sommige met hart 
en ziel, anderen als jarenlang lid, 
zonder verder veel ruchtbaarheid. 

En misschien heeft u pas sinds kort 
de charme van het gebied ontdekt! 
Allemaal samen laten wc op onze 
manier merken dat Anna's Hoeve 

als gebied de moeite waard is. Wat 
maakt Anna's Hoeve voor mij 

bijzonder? Dat is de afwisseling in 

het gebied. Bos en open plekken. 
De hoge en lage delen. Het water 

en de brugge~es. Al die soorten bo
men, vogels, dieren, planten. Het 
heden en de geschiedenis. En ook 

het spanningsveld van alle verschil
lende belangen is interessant. Ik 

ben geboren in een poldel~ tussen 
suikerbieten- en aardappelvelden 

en een dijk die het \\'ater buiten-

houdt. Op mijn 20e, zo'n 26 jaar 
geleden, bracht de liefde mij naar 
' t Gooi. Ik raakte al snel betoverd 

door de afwisseling van water, bos 

en hei en hier en daar een akker~e. 
Anna's Hoeve heeft dit eigenlijk 

(büna) allemaal, maar dan in het 
klein! Actief \'oor de natuur werd 

ik kort na een d eermuisexcursie 
in Anna's Hoeye. Tot dat moment 

wist ik eigenlijk niet dat er in 
onze woonomgeving vleermuizen 

voorkomen. H et was een prachtig 
gezicht om langs de bosranden 

van de speelweide vleermuizen te 

zien vliegen. Nog mooier was het 
om boven het water van de Speel
weidevijver watervleermuizen hun 
eten te zien vangen. Terugfietsend 
naar huis raakte ik in gesprek met 

de toenmalige voorzitter van het 
IVN Afdeling Gooi. We spraken 

over de opleiding tot natuurgids 
die in september 1998 zou starten. 

In het \'oorjaar had ik al kennis 
gemaakt met het I\'~ met een 

Jaarverslag 2008 
Door Frances Carrière, secretaris 

1. Bestuur 
Dit jaar hebben we gelukkig weer 

een voorzitter en daarnaast traden 
in april nog twee leden toe, te we
ten Lisette en Sander Reiche, die 
helaas een paar maanden daarna 

door persoonlijke omstandigheden 
weer aftraden. 

De bestuurssamenstelling was eind 

2008 als volgt: 
'vV Brugman, voorzitter 

aftredend 20 II 
F. Carrière-Boon, secretaris 

aftredend 2009 

JJ.M. de Ridder, penningmeester 
aftredend 20 10 

S. Koopman, lid 

aftredend 2009 
C.A.N. van Vliet, lid 

aftredend 2009 
Er treden dus in 2009 drie be

stuursleden af, waarvan alleen 
Kees van Vliet zich herkiesbaar 
stelt. We hebben het hele jaar 

nieuwe bestuursleden geworven, 
vooral een nieuwe secretaris, o.a. 

via de vacaturebank van Versa 
Welzijn. Gelukkig hebben we in 

december twee nieuwe kandidaat
bestuursleden gevonden, te weten 
Ruud Bochardt, die bereid is het 
secretariaat over te nemen, en 
Henny Bergsma. Ruud en Henny 
deden in november als kleine 

ondernemer mee met beursvloer. 

korte natuurcursus over amfibieën 

en reptielen die erg leuk was ge

weest. Geïnspireerd door al deze 
mooie natuurbelevingen startte ik 

met de opleiding tot natuurgids. 
En zo ben ik sindsdien steeds meer 

betrokken geraakt bij het reilen en 
zeilen van de natuur in en rond 't 

Gooi. Naast mijn kantoorbaan van 
vier dagen per week ben ik actief 

als natuur- en j eugdgids IVN, als 
natuurbrug/heuvelruggids voor 
GNR en sinds kort voor de Gooise 

Vleermuiswerkgroep. Op zondag
ochtend doen wc vaak een hard
looprondje op de Zuiderheide (ook 

zeer de moeite waard!) en mijn 
liefde voor de natuur en het Gooi 

heeft zich alleen maar uitgebreid 
en verdiept. Op zondag 26 april is 
cr om 13.30 uur een IVN wande

ling door Anna's Hoeve, ik hoop u 
daar persoonlijk te ontmoeten en u 
te mogen rondleiden door dit fijne 
natuurjuweel aan de oostkant van 

Hilversum. 

Groene groeten van Martina Evers, redac-

tie lid Anna '5 Hoeve Koerier 

nl, een soort ruilbeurs van diensten 
voor bedrijven en maatschappelijke 
ondernem ingen. 

2. Ontwikkeling ledenaantal 
De vereniging telde per 1 januari 
2008 859 leden en per 31 decem
ber 854. Tijdens de Vrijetijdsmarkt 
in september hebben we 34 nieuwe 

leden geworven; daarnaast hebben 
wc in de loop van het jaar nog 36 

leden erbij gekregen, vooral via 
enkele enthousiaste leden. Dat is 

een groot verschil met 2007: toen 
zijn er maar 4 leden bij gekomen. 
In totaal is het ledenbestand toch 

iets afgenomen door opzeggingen, 
vooral vanwege verhuizing. 

3. De Anna's Hoeve Koerier 
Er zijn drie nummers van de Koe

rier verschenen, in goede samen-
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werking met de Ontwerpfabriek, 

die de lay-out maakt, en drukkerij 

Brügemann. De redactie bestond 

in 2008 uit drie leden, te weten 

Sander Koopman, Annemieke 

Rebel en Meijndert Ruitenberg. 

Annemieke heeft eind 2008 de 

redaclie verlaten en is opgevolgd 

door Martina Evers. Sinds februari 

2009 hebben we verdere verster

king gekregen van Henny Berg

sma. 

4. Algemene Leden
vergadering 2008 
Op 23 april 2008 vond de leden

vergadering plaats in wijkcentrum 

St. Joseph aan de Minckelersstraat. 

Er waren naast het bestuur 18 

leden aanwezig. Voor de pauze 

werden de huishoudelijke zaken 

afgehandeld, zoals de samenstelling 

van het bestuur en de financiën. 

Er werden ook enkele suggesties 

gedaan voor extra activiteiten van 

de vereniging, te weten: 

Zwerfvuil ruimen: is gebeurd op 17 

mei en op 21 november tijdens de 

MADD-dag (zie hieronder). 

Samenwerken met de Nassau

school en andere scholen: moet 

nog gebeuren; dit jaar kan het 

bestuur daar waarschijnlijk meer 

aan doen. 

Educatieve wandelingen: is in het 

najaar een keer gedaan en in april 

2009 staat er weer een wandeling 

op de rol in samenwerking met het 

IVN afdeling Gooi. 

Ludieke acties: is in 2008 niet ge-
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beurd, misschien in 2009 wel. 

Na de pauze heeft Poul Hulzink 

van GNR (Goois Natuurreservaat) 

een presentatie gegeven over de 

natuur in Anna's Hoeve en het 

project De Groene Schakel: het 

plan van GNR om de natuur van 

het Gooi te verbinden met de rest 

van de Utrechtse Heuvelrug; in dat 

plan is het gebied Anna's Hoeve 

crg belangrijk. Er ontstond een 

levendige discussie over de natuur 
in Anna's Hoeve en de rol van 

GNR bij zaken als de HOV (= 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer, 

oftewel een vr~jliggende busbaan) 

die de provincie door Anna's 

Hoeve wil aanleggen. 

5. Activiteiten in het terrein 
Onze bosploeg is weer erg actief 

geweest en heeft in totaal 519,5 

uren werk verricht (101 % van 

2007). De groep bestaat uit zes 

personen, die niet alle zes altijd 

aanwezIg ZIJn. 
De meeste tijd werd weer besteed 

aan het bestrijden van de Ameri

kaanse Vogelkers in het bos; op de 

heideveldjes werden allerlei soorten 

kleine boompjes en struiken wegge

haald om ervoor te zorgen dat deze 

open plekken nict dicht zouden 

groeIen. 

Daarnaast haalde de ploeg ook 

wel zwerfvuil weg. Op de "Make a 

Diflerence Day" op 21 november, 

die werd georganiseerd door Versa 

Welzijn, hebben enkele bestuursle

den met ecn paar leden en raadsle-

den van Leefbaar Hilversum heel 

wat zwerfvuil opgeruimd. 

6. Anna's Hoeve 
en de politiek 
'''''at betreft de nieuwe waterzui

vering ligt alles nu stil; de oude· 

zuiveringsinstallatie wordt nu opge

knapt. De sanering van de vijvers 

is gelukkig wel doorgcgaan en op 5 

november was het bestuur uitge

nodigd voor een soort fees~e om 
dat tc vieren; rentmeester Korten 

van G NR vertelde hoe daar na 

jaren van vertraging eindelijk schot 

in kwam, o.a. doordat een van de 
vennen van het Laarder , \ 'asmeer 

droogviel en de vervuiling aan de 

oppervlakte kwam . .. 

Het bestuur heeft nu zijn handen 

vol aan de plannen voor een HOV 

door Anna's Hocve en ,,-as present 

bij verschillende inspraaka\-onden. 

Dc provincie houdt voorlopig nog 

vast aan haar plan om de busbaan 

door Anna's Hoeve te laten lopen 

en niet, zoals het bestuur wi l, langs 

de Soestdijkerstraatweg. Het be

stuur vindt de variant van de pro

vincie in ieder geval onacceptabel 

en vraagt zich zelfs af of cen HOV 

die niet langs het Arenapark gaat 

wel zin heeft, omdat de meeste pas

sagiers scholieren zijn. 

7. Tenslotte 
We zijn blij dat het bestuur v\eer 

compleet is en blijft, want er is op 

het gebied van natuurbeheer en 

politiek lobbywerk genoeg te doen. 



Financieel jaarverslag 
Door Hans de Ridder, penningmeester 

1. Overzicht van inkomsten en uitgaven 

2008 2009 

IN begroting gIro 111 kas in gerealiseerd begroting 

Contributie 4000,00 5.145,33 158,63 5.303,96 4.000,00 

Transport 200,00 200,00 

Gift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Boeken 100,00 463,00 56,50 519,50 100,00 

video, recreatierapport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tekort 0,00 

Subtotaal in 4100,00 5.808,33 215,13 6.023,46 4100,00 

rente kapitaalrekening 100,00 63,56 63,56 100,00 

Totaal in 4200,00 5871 ,89 215, 13 6087,02 4200,00 

2008 2009 

UIT begroting giro uit kas uit gerealiseerd begroting 

kantoor artikelen 150,00 0,00 0,00 0,00 50 

lief en lecd 400,00 62,00 0,00 62 ,00 200 

jubileum viering 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Koerier 2000,00 1.884,35 0,00 1.884,35 2000 

Drukwerk 150,00 0,00 0,00 0,00 100 

bestuur+porto 750,00 1.153,30 0,00 1.153,30 1100 

Boswerk 100,00 0,00 0,00 0,00 100 

KvK 25.00 27.00 0,00 27,00 25 

Lidmaatschappen 25.00 11.25 0.00 11 ,25 25 

PR 100.00 350,00 0.00 350,00 350 

Diversen 300,00 -1-5,30 0,00 45,30 50 

Anna's Hoeve 'Neb site 200,00 35,00 0,00 35,00 200 

Video 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Transport 0,00 0,00 200,00 200,00 0 

Totaal uit 4200,00 3568,20 200,00 3768,20 4200,00 

2. Standenoverzicht 

Saldi per 31-12-2007 

Kas 110,40 

Giro 8982,74 

Kapitaalrekening 6355,69 

Totaal 15448,83 

Mutaties in 2008 

Totaal in 6.087,02 

Totaal uit 3.768,20 

Verschil +2 .318,82 
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Saldi per 31-12-2008 

In uit 

Kas 110,40 215,13 -200,00 125,53 

Giro 8.982,74 5.808,33 -3.568,20 11222,87 

Kapitaalrekening 6.355,69 63,56 6.419,25 

Totaal 17767,65 

3. Opmerkingen 
-De gemiddelde contributiebijdrage bedroeg in 2008 EUR 6,49 per lid, in 2007 was dat EUR 6,11 per lid. Zo'n 
50 leden hebben, ondanks herhaalde aanmaning, niet betaald en zijn uitgeschreven. 

-De verkoop van boekjes (Anna's Hoeve-klein gebied, groot verhaal) heeft in 2008 
EUR 519,50 aan inkomsten gegenereerd. Als gevolg hiervan heeft het boekproject nu een batig saldo van EUR 
300,-. Er zijn momenteel nog 300 boekjes over. 

Agenda Algemene 

Ledenvergadering 2009 
van de Vereniging tot Behoud van AI1l1a's Hoeve, te houden op 
WOENSDAG 13 MEI 2009 om 20.00u 

(zaal open 19.45) in het Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 te 
Hilversum: 

1. Opening 

2. Notulen van de op 23 april 2008 gehoudenjaarvergadering (afge

drukt in de Koerierjaargang 25 nummer 2, 2008). De notulen zullen 
in de zaal liggen, zodat ze al voor aanvang van de vergadering kun
nen worden ingezien. 

3. Ingekomen stukken 
4. Jaarverslag van de secretaris (afgedrukt in deze Koerier) 

5. Financieeljaarverslag 2008 en begroting 2009 (idem) 
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecom
mISSIe 

7. Décharge bestuur van vorig jaar 
8. Aftreden bestuursleden: 

Frances Carrière (secretaris, niet herkiesbaar) 
Sander Koopman (algemeen lid, niet herkiesbaar) 

Kees van Vliet (algemeen lid, herkiesbaar) 
9. Bestuursverkiezing 

Herbenoembaar: Kees van Vliet (algemeen lid) 

Het bestuur draagt voor als nieuwe bestuursleden: 

Henny Bergsma (algemeen lid) 
Ruud Bochardt (secretaris) 

10. Inventarisatie van ideeën voor nieuwe activiteiten 
11. Rondvraag 

12. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering 
12 . Pauze 

13. Lezing door "Vim Genuit, raadslid van Groen Links in Baarn, over 

het bestemmingsplan Drakenburgergracht (het gebied ten oosten van 
Anna's Hoeve) 

Het bestuur hoopt op uw aanwezigheid: u bent welko»l! 
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Even voorstellen: Henny Bergsma 
Het is inmiddels elf jaar geleden De gemeente Hilversum had een 
dat ik in Hilversum kwam wonen. beursvloer georganiseerd om het 

In die tijd ben ik het natuurschoon mogelijk te maken dat onderne-
om ons heen bijzonder gaan waar
deren en ik vind het erg belangrijk 
da t de natuur rondom Hilversum 

zo veel mogelijk intact blijft. In no
vember 2008 ben ik voor het eerst 

mers op vrijwillige basis konden 
voorzien in specifieke behoeften 

van goede doelen. De vereniging 
was op zoek naar nieuwe aspirant 

leden voor het bestuur. En ik was 
met de VBAH in contact gekomen. op zoek naar een manier om meer 

betrokkenheid te krijgen bij m~jn 
woonplaats. Hoewel Anna's Hoeve 

niet direct bij mij om de hoek ligt, 
sprak de gedachte om mij in te 

kunnen zetten voor een stukje na
tuur mij erg aan. Vooral ook omdat 

ik door mijn juridische achtergrond 
en ervaring met onderhandelingen 

meer voor de \"Creniging kan bete
kenen in \'erband met de plannen 

van de overheid om zogenaamd 

"hoogwaardig openbaar vervoer" 
tussen Hilversum en Huizen aan te 

leggen (hierover kunt u meer lezen 
in de bijdrage van Hans de Ridder 
in dit nummer). Voorlopig hoop ik 
echter nog wel dat ik die ervaring 
niet in de praktijk zal hoeven 

brengen en dat de plannen van de 

gemeente niet doorgaan of zoda
nig gerealiseerd zullen worden, dat 
Anna's Hoeve niet wordt aange

tast. Inmiddels heb ik ook besloten 
om vanaf het volgende nummer 
van de Anna's Hoeve Koerier zit

ting te nemen in de redactie. U zult 
de komende tijd dus nog regelma

tig van mij horen. 

HOV tussen Huizen en Hilversum 
Door Hans de Ridder & Sander Koopman, bestuursleden 

Dit artikel presenteert het officiële standpunt van het bestuur. 
Voor een bedrag van meer dan 100 miljoen euro wil de overheid een vrije busbaan aanleggen, ten koste van natuur bij Hilversum, 

zodat 10.000 reizigers per dag de auto zullen laten staan en de bus nemen. Is dat realistisch? In dit artikel enkele kanttekeningen 

en het standpunt van het bestuur in deze. 

De provincie wenst hoogwaardig 
openbaar vervoer van het busstati

on Huizen naar het station Hilver
sum , met als doel een groot deel 

van de forensen naar Hilversum 
uit de auto en in de bus te krijgen. 
40% van de 23.000 personen die 

dagelijks naar Hilversum gaan, dus 
zo'n 10.000, zouden dat doen als 
de reistijd halveert. Deze buslijn 
moet ook de centrumfunetie van 
Hilversum versterken. 

Het huidige aantal reizigers op 
lijn 100, de lijn tussen Hilversum 
en Huizen, is 2500 passagiers per 

dag. De gemiddelde reistijd is 40 
minuten van begin tot eind. Een 

groot deel van de passagiers zijn 
scholieren die naar het ROe bij 
het Arenapark in Hilversum gaan. 

Het plan 
Om een reistijd te krijgen van 21 
minuten in plaats van de hui-

dige 40, zal de bus in Huizen niet 

meer door de woonwijken gaan, 
maar zal de route "recht worden 

getrokken". Dat levert in Huizen 

een t~jdwinst op van 12 minuten. 
Van Huizen naar Hilversum zal 

de bus over een vrije busbaan 
langs de A27 rijden. In Hilversum 
gaat de bus in het ideale plan niet 
meer over de Soestdijkerstraat
weg naar hel station, maar over 

een vrije busbaan langs het spoor 
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Sportieve recreatie in het groen langs de spoorlijn 

door AI1na'S Hoeve. De bus zal 
dan via de Mussenstraat (of de 

Minckelersstraat, als de weg over 
Anna's Hoeve wordt gekozen) de 
buitenring van Hilversum passe
ren. Hoe de bus vervolgens sneller 
naar het busstation zal gaan rijden 

is vooralsnog onduidelijk. Het ge
bruik van het Oosterspoorplein als 

eindpunt om de tientallen bussen 

per uur te laten keren en wachten 
lijkt niet meer haalbaar door de 
nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. 
De tijdwinst in Hilversum l~jkt voor 

een groot deel te komen uit een 
kleiner aantal haltes. Er is slechts 

één halte gepland bij de lijn langs 
het spoor en drie haltes indien via 

de Soestdijkerstraatweg en het 

Arenapark wordt gereden. Dat die 
laatste route dus wat trager is, is 
niet zo vreemd. Twee maal extra 

stoppen kost 4 minuten , maar 

brengt passagiers wel waar ze wil
len zijn. 

Veel kanttekeningen 
De plannen die de gemeenten en 
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de provincie tot nu toe hebben 
laten zien, geven aanleiding tot een 

aantal vragen en opmerkingen: 
1) Onduidelijk is waar de plannen
makers de verwachting over de toe

name van het aantal buspassagiers 
op baseren . Er is geen informatie 
door ons ontvangen van analyses 

die door de overheid zijn gemaakt 

onder automobilisten uit Hilver
sum en Huizen om te onderzoe
ken in hoeverre zij straks gebruik 
zullen gaan maken van het snellere 

openbaar vervoer naar doelen als 
Arenapark, het Mediapark en het 
centrum. Vanwege het ontbreken 

van parkeergelegenheid gaan er nu 

weinig mensen met de auto naar 
het station. 

2) De 6000 tot 7500 reizigers 

die het HOV gaan nemen is een 
significant deel van de Huizer (Plus 

Blaricum Bijvanck en Eemnesser) 
beroepsbevolking. Volgens de prog

noses gaan in de toekomst deze 
extra 6000 tot 7500 passagiers van 

Huizen naar Hilversum. De vraag 
is waar deze mensen werkelijk heen 

willen: 

- het station, om van daar naar 
Amersfoort, Amsterdam of 

Utrecht te gaan 
- het ROe 

- het (winkel) centrum 
- het Mediapark of het Arenapark 

Voor het merendeel van de huidige 

passagiers, te weten de scholieren 
en de mensen die op het Arena

park werken, is de route van de bus 
langs de spoorbaan, door Al1l1a's 
Hoeve, een verslechtering. Het te 
lopen stuk is in alle gevallen langer. 

De bus stopt verder van huis in 
Huizen en komt niet meer langs 
ROe of hct Arenapark. \ 'oor de 

mensen die op het Mediapark wer

ken verandert er minder. Er gaat 

aan de ene kant, naar Hih'crsum 
toe, zo'n 15 minuten reistijd \'anaf, 
maar er gaat tijd verloren om bij 

de bus te komen in Huizen. 
Een belangrijk deel yan de ex-

tra passagiers die de prO\ incie 
(gemeente?) vCf\I-acht yoor het 

HOV, zou moeten komen \'an de 

forensen, die met de trein \'anaf 



Dit NOOIT in Anna 's Hoeve! 

Hilversum willen reizen en daar nu 

met de HOV wel naar toe zullen 

komen, terwijl ze eerder met de 

auto naar hun werk gingen. De 

reizigers naar Utrecht zijn niet echt 

beter af dan nu, "'ant nu stopt de 

bus bij Hilversum Sportpark, maar 

een snelle bus naar Hilversum 

"Centraal" zal zeker forensen voor 

Amsterdam of Amersfoort trekken. 

Maar of het er zo veel zullen zijn? 

3) Er stappen in Huizen nu meer 

passagiers op in de woonwijken 

dan op het busstation. Een deel 

van de 2500 huidige passagiers zal 

mogelijk verloren gaan omdat ze 

een grotere afstand zullen moeten 

afleggen naar de bushaltes. 

4) Ergens moet de bus de bui

tenring kruisen. Er zullen naar 

verwachting circa 32 bussen per 

uur (in de spits) de ring oversteken, 

eexlusief lijn 156 die ook over de 

busbaan zal gaan. Dat zou prak

tisch betekenen dat de ring in de 

spits iedere twee minuten moet 

worden stilgezet om de bus door te 

laten. Vooral als dat bij de Mussen-

straat is, bij de spoorwegovergang, 

kan dat tot een probleem leiden. 

Hoeveel tijd is de weg nog open in 

de toekomst? De geplande tunnels 

onder het spoor en de busbaan 

door staan \"eellater op het pro

gramma. 

.J) Is er \"oldoende ruimte \oor een 

vrije busbaan langs de A27? En is 

dat ook nog het geval als de A27 in 

de toekomst naar twee keer drie rij

stroken uitgebreid wordt? Er wordt 

zelfs al gedacht om twee keer vier 

rijstroken te maken op de A27 om 

Almere beter te verbinden met het 

zuiden. Is er ook gedacht aan de 

railverbinding die in de toekomst 

gepland staat? Dat kan nooit al

lemaal over hetzelfde oppervlak. 

6) Om meer bezoekers naar het 

centrum te trekken, moet Hilver

sum concurreren met Almere. 

Vanuit Huizen is Almere per auto 

net zo snel van huis-tot-huis te 

bereiken als de reistijd per bus van 

station naar station vanuit Huizen 

naar Hilversum. En Almere biedt 

uitgebreide parkeermogelijkheden. 

Kernvragen 
Al deze vragen en bemerkingen lei

den tot enkele kernvragen die naar 

de mening van het bestuur niet 

beant\mord worden in de haal

baarheidsstudie van de gemeenten: 

Vraag 1: "wat is het nut van 
de snelle verbinding?". 
Zijn cr echt 10.000 mensen, vier 

keer zo veel als nu, die iedere 

dag van Huizen naar Hilversum 

willen omdat er een snellere (40 

naar 21 minuten) verbinding per 

bus is tussen de gemeentes? Gaat 

dat werkelijk de verkeersdrukte 

(in Hilversum, op de Al, de A27) 

verminderen? 

Vraag 2: "wegen voor Hilver
sum de kosten van het HOV 

wel op tegen de baten?" 
Hoeveel economisch nut mag Hil

versum in redelijkheid verwachten 

van het hoogwaardige openbaar 

vervoer? Zullen cr daadwerkelijk 

meer Huizers komen winkelen en 

de middenstand laten profiteren 

van winkelende Huizers? 
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Laren 

variant spoor 

variant 
A nna's Hoeve 

Mogelijke tracé varianten voor de HOV-baan. 

Voor dit onzekere nut zal Hilver
sum flink moeten ofTeren . Een 

aantal kostenposten: 
- Aantasting van het natuurgebied 
Anna's Hoeve en van de parkaan
leg. De milieuschade die veroor

zaakt wordt als het plan doorgaat 

wordt nu al begroot op ruim 6 
miljoen euro. 
- Slechtere doorstroming op de 

buitenring, omdat het reguliere 
verkeer om de twee minuten moet 
worden stilgelegd om de bus met 
voorrang door te laten. 

- Meer doorgaand verkeer met 
bijbehorende overlast. 

Vraag 3: "zal defiledruk op de 
Al en de A27 daadwerkelijk 
afnemen?" 
Deze vraag kan mogelijk met 'Ja" 
worden beantwoord. Maar het 

is niet duidelijk hoe groot deze 
afname zal zijn. Het lijkt erop dat 
de provincie en de Huizers er op 

vooruit gaan met de HOV, maar 

dat Hilversum de lasten ervan 

moet dragen. 
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Sterk negatieve gevolgen 
voor Anna's Hoeve 
Buiten een aantal bedenkingen van 
algemene aard, als eerder in dit 
artikel beschreven, heeft een HOV

baan ook grote gevolgen voor het 
natuurgebied Anna's Hoeve. Met 

name de variant langs het spoor zal 
de natuur ernstige schade toebren

gen en ook de gevolgen voor re
creanten zijn negatief. Het bestuur 
ziet de volgende effeeten: 
- Afnemende oppervlakte natuur 
in Anna's Hoeve. Een busbaan zal 

al met al zo'n 10 meter breed zijn. 
De variant langs het spoor zal hier

mee zo'n 10.000 m2 (I hectare!) 

natuur opvreten en vele honder
den bomen het leven kosten. Van 

de andere varianten door Anna's 
Hoeve is de omvang van het are

aalverlies nog niet te bepalen, maar 
dat daarbij ook natuur verloren 

gaat is wel zeker. 
- Ernstige verstoring vanwege 

geluidsemissie. De te voorziene 

frequentie van buspassages zal er-

Eemne 

toe leiden dat de geluidsoverlast in 
Al1Iu's Hoeve sterk toeneemt ten 
opzichte van de huidige situatie. 

De geluidsemissie van de busbaan 
komt bovenop de emissie door de 
al bestaandc bronnen spoorbaan 
en snelweg A27. Met de komst 

van een busbaan verdwijnt de 
rust definitief uit A 1111 a's Hoeve. 

Dit is schadelijk voor het dieren
leven in Anna's Hoeve en \·oor de 
belevingswaarde van het gebied. 
Veel mensen komen nu juist naar 

Anna's Hoeve voor een rustig mo
ment, zoals het recreatieonclerzoek 

van enkele jaren geleden heeft uit
gewezen . Dat kan straks niet meer. 

- Aantasting van esthetische en 
cultu urhistorische waarde yan het 

gebied. A11l1a'S Hoeve heeft een 
unieke cultuurhistorische \\·aarde 

als werkverschaffingsprojecl en 
ontwerp van de architect Dudok. 
Aanleg van een busbaan betekent 

een aantasting van het oorspronke

lijke ontwerp, tevens zal de bus

baan visuele hinder opleveren. 



- Barrièrewerking voor dieren. On

danks veel pogingen in den lande 
om de barrièrewerking \'an infra

structuur te verminderen, gloort 
hier een initiatief om J\Ionniken
berg en Anna's Hoew definitief 

van elkaar te scheiden. \ '001' veel 

diersoorten \'ormt een busbaan 
een ernstige belemmering, met een 

weerstand die een factor groter is 

dan die van de huidige spoorbaan. 
Organismen zoals kevers, mieren, 
kleine zoogdieren, amfibieën en 
andere kruipers zullen door het 
hoogfrequente verkeer worden 

platgereden. Bij de spoorbaan is 
de kans daarop veel kleiner omdat 

veel dier~es onder de rails door 
kunnen en treinwielen veel smal

ler z~jn dan busbanden. Verder is 
de frequentie van het verkeer op 

de busbaan veel hoger. Op hete 
zomerdagen wordt de busbaan een 
voor overstekende dieren onaan
trekkelijke miniwoestijn zonder 

enige beschutting; het asfalt kan 
opwarmen tot temperaturen van 

50° of meer. Kleine vliegers zoals 

libellen en vlinders lopen grote 
kans om te eindigen tegen een 
voorruit of beschadigd te raken 
door turbulentie van snel rijdende 

bussen. Aanleg van faunabuizen 

zal slechts voor een beperkt aantal 

diersoorten soelaas bieden. 

Visie van het bestuur 
Het bestuur is tegenstander van 
elke vorm van een busbaan door 

Anna's Hoeve. Indien de aanleg 

van een busbaan onvermijdelijk 

nodig is en toch \'an objectief 
meetbaar nut blijkt te zijn, dan 
suggereert het bestuur om te kiezen 

voor een variant langs de Soestdij
kerstraatweg, met eindstation bij 
station Hilversum Sportpark. De 
voordelen van dit alternatief zijn: 

- Scholieren en de mensen die op 
het Arenapark werken hebben baat 

bij de snellere verbinding, maar 
men moet rekening houden met 

meer tijd om in Huizen op de bus 
te komen. De routes via Anna's 

Hoeve z~jn langer, omdat die bus 
pas op het station stopt en geen 
halte heeft op het Arenapark. 
- Er wordt veel minder natuur aan

getast, omdat deze route niet door 
Anna's Hoeve gaat. 

- De doorstroming oyer de buiten
ring \mrdt minder aangetast, \\"ant 

de bus \"olgt de huidige route. 
- Het is minder kostbaal~ speciaal 

tussen de buitenring en het station, 

er hoeft geen aanpassing te worden 
gemaakt tussen de spoorwegover
gang bij de Mussenstraat en het 

Stationsplein. De provincie geeft 
aan dat de kosten 50 miljoen euro 

lager zullen zijn. 
- Dit alternatief zal nog steeds bij

dragen aan \'erminderde filedruk 

op de Al en A2ï. 

Wat kunt ü doen? 
U kunt in ieder geval altijd uw 
mening kenbaar maken bij de 
vertegenwoordigers van de lokale 

politieke partijen, bij gemeente
raadsleden, bij de provincie of op 

internetfora. Zorg ervoor dat u 

gehoord en gelezen wordt! Indien 
de dreiging concretere vormen 
aanneemt en u wilt bijvoorbeeld 
een actie organiseren, dan kunt u 

eon tact opnemen met het bestuur. 
En tot slot: maak anderen in uw 

omgeving lid van onze vereniging. 

Des te groter de vereniging is, des 
te moeilijker kunnen de overheden 

om de vereniging heen bij hun 
besluityorming. Samen staan we 

sterker! 

GNR wil vrije busbaan en verkeersweg 
dwars door de Berg van Anna's Hoeve 
Door Gerard Peet 

Tijdens de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Goois Natuurreservaat op 27 november werd een plattegrond 

getoond waarop de Weg over Anna's Hoeve en de geplande vrije busbaan (Hoogwaardig Openbaar Vervoer, HOV) via een tunnel 

onder de Berg van Anna's Hoeve door lopen. Een revolutionair plan, vergelijkbaar met de Natuurbrug Zanderij Crailoo! 

Het is nog allerminst zeker dat 
deze fraaie maar dure oplos-

sing uiteindelijk verwezenlijkt zal 
worden. Maar er wordt nu door de 
ambtelijke projectgroep waarin de 

Provincie en de betrokken gemeen
ten samen aan dit busbaanplan 
werken, wel onderzoek gedaan 

naar de haalbaarheid ervan . 

Enkele maanden geleden was het 

nog de bedoeling dat de betrok
ken gemeenteraden in november 

2008 een tracé zouden kiezen 
uit één van de reeds onderzochte 
varianten. Deze keuze staat nu ge
pland voor het voorjaar van 2009. 
Eerdere berichten op onze website 
over het nieuwe busbaanplan dat 

Anna's Hoeve bedreigt dateren 
van eind 2006, begin 2007. Omdat 

die beriehten niet meer op de site 
staan, vatten we al het voorafgaan

de even samen. 

Jarenlang onderzoek 
Al in 2005 heeft de Provincie een 
eerste onderzoek laten doen naar 
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de aanleg van een vrije busbaan 
tussen busstation Huizen en trein
station Hilversum. Via een kort en 

vrijliggend tracé zou de bus (ook in 
de spits) deze afstand kunnen afleg
gen in iets meer dan 20 minuten. 

De huidige lijn 100 doet er volgens 
de dienstregeling in de spits 43 

minuten over (buiten de spits ea. 35 
minuten). Dagelijks reizen er 2800 
mensen met de bus tussen Huizen 
en Hilversum v.v. Door de reistijd 
flink te verkorten zal het aantal 

busreizigers sterk stijgen. 
Eind 2006 besloten de gemeenten 

Hilversum, Huizen, Laren, Blari
cum en Eemnes om te gaan mee

doen aan een nader vervolgondcr
zoek. Dat leverde uiteindelijk drie 
varianten op, die in de zomer van 

2008 met een aantal organisaties 
zij n besproken. Op 15 en 18 sep
tember vonden er in Hilversum en 

Huizen informatieavonden plaats 
voor alle belangstellenden. Men 

kon daar ook een mening geven 
over de plannen. De variant Spoor 
(voorkeursvariant van de Provin

cie) laat de bus (die vanaf Huizen 
aan de westkant van de A27 moet 
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gaan rijden) via een constructie op 
betonnen pijlers over het Geiten
wei~e afbuigen naar de spoorbaan. 
Reistijd: 21 minuten, geschat aan
tal reizigers 9600 per dag. 

Verbeterde variant 
Variant Arenapark (voorkeursva

riant van Hilversum) laat de bus 
langs de A27 de spoorbaan overste
ken, en via het terrein van de Mon

nikenberg afbuigen naar de Soest
dijkerstraatweg. De enkele jaren 

geleden aangelegde oprit aan de 
oostkant van de A27 blijft: bestaan 
voor de "gewone" lijnbussen, o.a. 

naar Almere. Reistijd: 29 minuten, 

geschat aantal reizigers 6900 per 
dag. Als compromis is ook de later 
toegevoegde Variant Anna's Hoeve 
onderzocht: gebruik maken van de 
bestaande \ \'eg m·er AI1l1a'S Hoeve 
en de NIinckelersstraat, en dan via 

het talud langs de Anthony Fokker

weg naar de spoorbaan. Reistijd 23 
minuten, geschat aantal reizigers 

8200 per dag. De auteur van dit 
artikel heeft op persoonlijke titel 
een "Verbeterde variant Anna's 
Hoeve" voorgesteld, waarbij de 

bus aehter de Berg van Anna's 
Hoeve langs loopt, bij voorkeur 
samen met de alsnog te \'erleggen 
Weg over Anna's Hoe\"e. Acht jaar 

geleden heeft: het GNR al eens 
een plan gemaakt om de \ \'eg over 
Anna's Hoeve op die manier te 

verleggen, en voorbij de huidige S
bocht (maar vóór de A27) enigszins 

in te graven zodat er over de weg 
heen een ecoduct zou kunnen wor
den aangelegd. Dat plan is later 

in de vergetelheid geraakt. De nu 
door het GNR ingebrachte vijfèle 
variant, de Tunnelvariant door de 

Berg, zou een afzonderlijk ecoduct 

overbodig maken. 
De grote dubbele pijl op de Was

merenplattegrond toont globaal 
de ecologische verbinding tussen 
het Gooise en Utrechtse deel van 
de Heuvelrug: project De Groene 
Schakel. Aanleg van een vr~je 

busbaan zal hoe dan ook de toch 

al problematische ecologische 
verbinding verzwakken, in plaats 
van versterken. Tenzij er drastische 

maatregelen worden genomen, 
zoals dit gewaagde tunnelplan van 
GNR! 



Eén van de vrijgestelde berken lanen 
Door Gerard Peet 

"In januari 2009 zal het Goois Natuurreservaat op meerdere locaties in Anna 's Hoeve 

beginnen met verschillende beheermaatregelen. De werkzaamheden zullen vóór het 

broedseizoen (15 maart) zijn afgerond." Zo begon het persbericht van GNR, afgedrukt 

in de vorige Koerier. Toen de kopij voor deze Koerier werd afgesloten kampte het project 

met vertraging door materiaalpech, maar GNR was nog steeds vast van plan om vóór 

15 maart met alles klaar te zijn. 

Op onze website (\-vww.vb-annas

hoeve.nl) is onder de knop "Na
tuur" een flink aantal berichten 

te vinden over het verloop van de 
werkzaamheden, die op dinsdag 13 
januari van start gingen in perccel 
I op de plattegrond, met douglas
sparren uit 1968. In een razend 

tempo verwijderde de hout proces-

sor de ene boom na de andere. 

Het was indrukwekkend om te 
zien hoe de reusachtige bomen
rooimachine te werk gaat. De 

grijper van de machine is in 
alle richtingen draaibaar. Hij 
pakt de boom onderaan vast, 
vlak boven de grond, en zaagt 
hem daar af. De boom wordt 

opgetild en in horizontale stand 

gebracht. Vervolgens worden 
vanaf de onderkant alle zijtak

ken verwijderd door de boom 
telkens een paar mcter op te laten 

schuiven, waarna het "schoonge
maakte" stuk van de stam wordt 

afgezaagd. Door dat op de goede 
plek te doen ontstaat er "vanzelf" 

een keurige stapel afgezaagde 

stamme~es . Na perceel 1 kwamen 
2 ti m 12 in deze volgorde aan dc 

beurt, en op vrijdagmiddag 23 
januari, na slechts negen werkda
gen, was de rooiklus geklaard. 

Pallets uit Anna's Hoeve 
H et parkeerterrein van GNR bij 

de Bergvijvcr was provisorisch 

afgesloten en werd gebruikt 
voor het tijdelijk opslaan van het 
gerooide hout. Het aangrenzende 

parkeerterrein dat bij het afge
brande restaurant hoorde werd 
voor de duur van de boswerk

zaamheden t~jdelijk weer openge
steld. De hoeveelheid hout die op 

de parkeerplaats werd opgeslagen 

nam binnen enkele dagen in
drukwekkende proporties aan. In 

de loop van februari werden de 
laatste stammen afgevoerd. Het 
rooien en afvoeren van de bomen 
is gedaan door houthandel G. 
Koster & Zn. uit Noordscheschut 

(Drenthe). De "oude baas" van 

Koster maakte er desgevraagd 
geen geheim van wat er met het 

hout gaat gebeuren. Het grootste 

deel van de stamme~es wordt 
gebruikt in de pallctindustrie, 

een ander deel wordt gebruikt in 
zagerijen om planken, balkjes en 
meer van dat korte hout van te 

maken. 
Niemand hoeft zich illusies te 

maken dat het Goois Natuur
reservaat goed geld heeft ver
diend aan de verkoop van het 

hout. De totale kosten van het 
rooien, het klepelen en daarna 
opnieuw inplanten zijn heel wat 
hoger dan de opbrengst van het 

hout! 
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Klepelen: een verrijking van 
uw woordenschat 
Klepelen ... wat is dat? In het bos
beheer wordt hiermee bedoeld: het 

ruimen van gerooide stukken bos 

door de achtergebleven takken te 

vermalen tot strooisel, dat tot hu

mus kan verteren. Net als voor het 

rooien bestaan daar reusachtige 

machines voor. Met name werden 

die percelen geklepeld waarin 

nieuwe bomen en struiken zul-

len worden aangeplant. In andere 

percelen is het de bedoeling dat er 

een natuurlijk proces van bosver

jonging plaatsvindt. Zo ontstaat er 

in Anna's Hoeve een gevarieerd 

bosgebied met bomen van verschil

lende leeftijden. 

In de laatste week van januari zijn 

enkele percelen geklepeld. Maar 

toen ging het mis. Bcgin febru

ari kwam de "klepelbak" van de 

firma Van der Grift uit Zeist niet 

terug om het karwei af te maken. 

De motor van de machine bleek 

stukgegaan te zijn, en niet zo'n 

klein bee~e. Reparatie zou wel 
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twee weken kunnen duren. Maar 

op 25 februari, toen de kopij voor 

deze Koerier werd geschreven, was 

de machine nog steeds niet terug. 

Omdat het de bedoeling bleef dat 

alle werkzaamheden, inelusief het 

aanplanten, vóór 15 maart klaar 

zouden zijn, heeft Van der Grift 

half februari alvast "plantgaten 

gewoeld" in reeds geklepelde 

percelen. Hoe dit is afgelopen kunt 

u lezen op onze website, en in de 

volgende Koerier! 

Historie van het beheerplan 
Al in mei 1995 heeft het toenma

lige bestuur van de Vereniging 

voor alle percelen van Anna's 

Hoeve een conceptbeheerplan 

gemaakt en als voorstel aan GNR 

aangeboden. De nu door GNR 

bedachte dunningsmaatregelen 

sluiten in veel percelen heel aardig 

aan bij het verenigingsvoorstel uit 

1995. Toevallig is dat niet, want 

boswachter los Meijer die deze 

renovatie in detail heeft voorbereid 

en begeleid, heeft dit document 

uit de kast gehaald en zich er door 

laten inspireren. :Maar de open 

plekken die de Vereniging in 1995 

hier en daar voor ogen had, z~jn 
wel flink wat groter uitgevallen! 

Dat heeft zo zijn voordelen. Op 

allerlei plekken is er veel meer licht 

in het bos gekomen. Ook zijn er 

leuke doorkijkjes ontstaan. Met 

aangeplante (en over enkele jaren 

ook: spontaan opgekomen) jonge 

bomen en struiken in de nieuwe 

open plekken zal Anna's Hoeve er 

fraaier cn afwisselcndcr uitzien dan 

we gewcnd waren. Ovcrigens zijn 

er ook nog steeds stukken "don

kerebomenbos" (houtakkers) in 

Alma's Hoeve te vinden. 

Perceel 2 bestond uit douglasspar

ren uit 1950. In de zuidoosthoek 

bevond zich al ccn bescheiden 

open plek. Die is een jaar of tien 

geleden ontstaan doordat de lieve 

jeugd hier tussen de bomen een 

zeer grote boshut had uitgegraven. 

Het GNR heeft toen dic kuil dicht

geschoven (de oude meubels die de 

jeugd de hut had ingesleept moe

ten nog onder het zand zitten!!), 



en om de plek ontoegankelijk te 

maken zijn er een aantal bomen 

omgetrokken. De open plek is nu 
flink wat groter gemaakt. 

Doorgeschoten kerstbomen 
Pereeel4 bestond uit douglasspar
ren van 1962 en 1965, perceel 5 

uit fijnsparren ("doorgeschoten 
kerstbomen") van 1947 en meer 

naar het noorden douglasspar-
ren van 1965. Aan de kant van de 

Verbindingsvijver staan langs het 
pad ook enkele oude eiken. Op 18 
november 2000 had de Werkgroep 
Landschapsbeheer Nardinelant al 

een aantal naaldbomen omgetrok
ken om deze eiken "vrij te zetten". 

Door de nieuwe dunning hebben 
de eiken nog veel meer licht en 

lucht gekregen. 
Op dezelfde datum was er ook 
een open plek gemaakt rondom 
en ten noordoosten van de een
zame oude beuk te midden van de 

douglassparren (op de plattegrond 
aangeduid met een punt rechts van 

het cijfer 5). Op deze open plek 

was acht jaar later nog steeds geen 
bosver:jonging zichtbaar. De enige 
loofboom die er is opgegroeid ,\'as 
een berk, die was ontkiemd op 
de wortelkluit van een omgetrok
ken douglasspar. Waarschijnlijk 

was deze open plek te klein voor 

spontane bosverjonging. Daarom 
is die vergroot, maar dat is hier 

wel erg drastisch gebeurd. Van de 
open plek uit 2000, waar al prach
tige mossen waren gaan groeien, 
is niets meer terug te vinden. Ook 

de dappere jonge berk heeft het 
geweld niet overleefd. Dat was wel 
even slikken. 

Berkenlanen vrijgezet 
Het Berkenlaantje (van het begin 
van de Weg over Anna's Hoeve 
naar de eerste brug) is nu aan de 
oostkant mooi vrijgezet, maar deze 
berken die na de oorlog zijn aange
plant zullen het naar verwachting 
niet erg lang meer maken. De 

afgelopen jaren zijn er al heel wat 
omgewaaid, of spontaan omgeval

len doordat ze aan de voet waren 

ingerot. 
Minder bekend is dat er achter de 

Bergvijver ook nog twee berkenlaa
ntjes zijn, in T-vorm. Doordat er 
veel bomen omheen stonden wa

ren deze nauwelijks als zodanig te 
herkennen. Waar een pad van de 
vijver afbuigt naar het Heitje, is dat 

een berkenlaan. Halverwege is er 
ook een berkenlaan die zich links 

door het bos slingerde naar de pa
denkruising tussen de cijfers 6 en 8 
op de plattegrond. Doordat vrijwel 
alle bomen (behalve de berken) van 
perceel 6 zijn gerooid, zijn deze 
berkenlaantjes ineens heel duidelijk 
herkenbaar geworden. Maar ook 

deze berken lijken hun beste jaren 

gehad te hebben. 
Historisch interessant: na de aanleg 

van het vijvergebied in de jaren 
dertig, liep de Weg over Anna's 
Hoeve aanvankelijk niet verder 

door dan het huisje Anna's Hoeve 
met de theeschenkerij. Daartegen
over begon een toeristisch fietspad, 
dat om de Bergvijver heen liep, en 

via het bewuste berkenlaantje en 
verderop het tracé van de huidige 

Weg over Anna's Hoeve doorging 
richting Baarn en Ct Bluk. Nadat 

de verkeersweg was doorgetrok
ken veranderde het fietspad in een 

wandelpad. Dit berkenlaantje werd 
de laatste jaren nog maar weinig 

door wandelaars gebruikt. 
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Uit het dagboek van een natuurgids: 

Blauw joetje deel 11 
Door Gerry Kluvers-Kessler 

In de Koerier van april 2 008 trof u het eerste deel aan van Blauw joetje. In deel 

II beleeft u de wedenvaardigheden van Blauw joetje en zal hopelijk de vraag of zij 

een succesvol broedsel hebben positief beantwoord worden. 

25 juni 
10.55l/. 
Tot onze grote schrik ontdekken 
we dat de 'bouwvakker' bij wand 
1 weer is langs geweest. Maar lid,t 

30 à 40 satéstokjes zijn op gelijke 
afstand van elkaar 
de rand van de wand 

gestoken . Hoelang 

zal h~j hier wel mee 
bezig zijn geweest en 
waarom? Omdat \\;ij 

de ijsvogels niet on
nodig willen verstoren, 
wordt alles op afstand 
geobserveerd. En hier 
zil er iemand even zijn 

jongensdroom met een 

soort meccano spel waar te 
maken. Gelukkig zien \\e dat de 

onderkant van de nestingang erg 
uitgesleten is, ,,\-at betekent dat 

deze veel is gebruikt. H et lijkt net 
een landingsbaan, waar de poo~es 
als een landingsgestel als eersten 
zijn neergekomen. Hoe meer vo

gelpoep er te zien valt, des te liever 

het ons is. Een aardig wit gescheten 
tak hangt dan ook voor de nestin

gang, maar door de onruststoker 
met zijn stokjes zijn we er toeh niet 
van overtuigd dat de kraamkamer 
aan het einde van de nestgang ook 

bewoond is. 
Jl .01 u. 
Gelukkig komt er een mannetje 

ijsvogel uit het noorden aanvliegen, 
maar zonder vis. Hij zit zo'n twee 

minuu~jes op de tak en vliegt dan 
zuidwaarts. 
Jl.08 u. 
Even later komt hij vanuit dezelfde 

richting en landt weer op zijn ver-

trouwde zitplaats. Echter \\-anneer 

twee fietsers zich op het aangren

zende particuliere terrein begeven 

verdwijnt hij weer zuidelUk. 
11.14 - 11.44 u. 
Dertig minuten lang zit het man

nctje al op de tak. vVe wanen ons 
op ijsvogelsafari. Een eend zwemt 
onder hem langs. Een merel neemt 

een bad en spettert naar har

telust om daarna plagerig 
plaats te nemen 

"'" f;P ... 

op een tak 
vlak boven 
de nestin-

Zonder 
enige verontrus-

ting slaat de 'Blauwe 

saffier' dit allemaal gade. 
Ook de herrie van auto's 

op de voor hem bekende wegen en 

luide gesprekken van volwassenen 
op de wandelaarspaden begeleid 
met kindergeschreeuw brengen 
hem niet van zijn stuk en tak. 

Meestal zit hU met zijn kop naar de 
nestingang toegekeerd. Tot twee
maal fiatst hij vloeibare ontlasting 

uit en veegt de visschubben op zUn 
snavel herhaaldelijk netjes af aan 

de tak. De ontlasting is vloeibaar 
omdat hij, net als uilen, braakbal
len maakt van de onverteerbare 
resten van zijn prooi en deze dan 

uitbraakt. Z~jn braakballen zUn wel 
vele malen kleiner en ze zijn erg 

broos en vallen ook zo uil elkaar. 

Ook het uitpluizen van braakballen 

van ijsvogels is een leuke bezigheid, 
in plaats van botjes van muizen 

zoals vaak bij de uilen, vind je nu 
graten en schubben van visjes. 

Een van de favoriete visjes van 

de ij svogel is het Driedoornige 

stekelbaarsje, ook wel roodkaa~je 
genoemd. Net als het ijsvogelman
netje, paait het roodkaakmannetje 

een drachtig vrouwtje ook met een 
balts door het doen van de zigzag
dans. 
11.44 u. 

Inmiddels is Rien naar de andere 

wanden gaan kijken en meldt: 

'Wand 2 heeft een verse nestingang 
met een heuveltje zand er onder! 
Bij wand 3 viel geen nieuws te 

ontdekken. De Kluit lag er bij zoals 
de laatste keer. Misschien dat het 
meest rechtse gat een ietwat schuin 
getrapte ingang heeft. Volgende 
keer maar weer naar kijken." 
11.51 - 11.52 u. 

Het mannetje komt aanvliegen, 
nog steeds zonder vis. Hij landt op 
de lak om weldra voor de boom

\.\ toppen te kiezen. 
, 12.01 - 12.12 u. 

'!\feer komt het mannetje 
zonder vis aanvliegen, neemt even 

plaats en vliegt daarna de boom
toppen in om vervolgens weer 

terug te keren op de tak. Als hij 
zich eenmaal heeft ontdaan van 

een vloeibare ontlasting, vliegt h~j 
noordwaarts. 
12.22 - 12.27u. 
Als hij weer zit, schittert op de 
bovenkant van zUn snavel het zilver 

van de visschubben. Van schichtig 
gedrag is nu geen sprake, want hij 

bl~jft stoïc~jns zitten wanneer een 
jogger hem op het pad voorbij 
rent. Luid trompetterend zwemt 

ecn meerkoet onder hem. Het 
is een ongelofelijke ervaring een 
ijsvogel zo lang en duidelijk in het 
vizier te krijgen en daarin dan 
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ook nog andere vogels te zien is 
helemaal top. Ook ditmaal weer 
een straal ontlasting, andere dagen 
hebben we het hem niet zien doen. 

'Kijk eens', achter m'n rug trip

pelt een muis naar ons toe. We 
bewegen ons heel voorzichtig. Het 
muisje schijnt niet bang voor ons 
te zijn. Bij Rien's broek aangeko

men neemt hij de tijd om Rien te 
besnuffelen en omgekeerd kunnen 
we hem uitvoerig bestuderen. Het 

nogjonge bosmuisje heeft een 
grijsbruin vachtje, vrij lang staartje, 

grote kraaloogjes en dito oortjes. 

Onze geur associeert h~j niet met 
gevaar. Zijn nieuwsgierigheid is 

dermate gewekt dat hij alle voor
zichtigheid uit het oog verliest. Om 
Rien nog verder te kunnen besnuf
felen, legt hij zijn voorpootjes ,,"a
rempel op Rien's broek! Met zijn 

snuit de lucht in, tilt hij zijn neusje 

op en neer. Onwillekeurig denk ik 
aan de tientallen braakballen die 
ik met zoveel interesse heb zitten 
uitpluizen. Dit schijnbaar angstloze 

muisje neemt de tijd en wij op onze 
beurt krijgen de tijd van onze ijsvo
gels om hem gade te slaan. 
12.52 - 12.55 u. 

IJsvogelman neemt plaats op de 

tak, nogmaals zonder een vis. 

Jammer, door de nog steeds visloze 
ijsvogelman hebben we helaas na 

twee uur nog geen zekerheid gekre
gen dat de kraamkamer bewoond 
IS. 

5 juli 
9.25u. 
Bij aankomst vliegt een Blauwe 

schicht weg naar het noorden 
9.30 - 9.38 u. 

Het mannetje kondigt zich aan met 

een roep en vliegt naar de tak. Hij 
heeft geen vis bij zich. Wanneer 

luidruchtige wandelaars met een 
hond langs komen, vliegt hij zuid

waarts. Om daarna meteen weer 

luid roepend terug te keren. 
9.38 - 9.39 u. 
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Er heeft een wisseling van de wacht 
plaatsgevonden. Ze deden hun bij
naam Blauwe schicht eer aan, want 

het ging razendsnel. Eén vloog 
noordwaarts met een scherp ti-it 

en een andere ging de nestgang in. 
9.42 u. 
Vandaag horen we veel vaker dan 

de andere keren de aankondigings
roep van de in aantocht zijnde ijs
vogel. Nu ook 
weer kondigt 
het manne-

tje zich aan 

met zijn 
roep 
wan-

1. 

neer hij uit het wes
ten versehijnt, opnieuw zonder vis. 

Zittend op de tak hikt h~j. Krijgen 
we vandaag een herhaling te zien 
van 10 dagen geleden? 
9.42 9.51 u. 

Het mannetje zit met zijn gezicht 
naar ons toe. 'Niet bewegen', sissen 

we elkaar toe. Wanneer hij richting 

het zuiden wegvliegt roept hij vijf 
maal luidkeels. Het is niet uit te 

leggen, maar ik vind het erg druk. 
Het lijkt wel een komen en gaan 
van ijsvogels. 
10.02 10.05 u. 

Wederom wordt plaats genomen 
op de tak met zijn gezicht naar ons 

toe. Bewegingloos staren we hem 

aan. Na een minuut draait h~j zich 
om en kijkt richting de nestingang. 
Ergens wordt hij door gealarmeerd 

en vliegt weg. 'Jakkes", maar 
gelukkig is hij binnen een tel weer 

terug. Het is erg druk in het bos, al 
een paar dagen is het heel warm. 
Een ware hittegolf teistert ons 

land. vVandelaars en scholieren 

zoeken verkoeling in het bos. 
10.08 u. 

Ons mannelijk exemplaar strijkt 
neer op zij n tak met het gezicht 
voor een seeonde naar ons toe, 
draait zich dan om naar de nes

tingang en vliegt toch weer weg. 
Rien besluit uit armoe de andere 

wanden te controleren. 
10. 12-1 0.15 u. 

Het mannetje herhaalt dit gedrag. 
Wanneer twee wandelaars passeren 

2. 
vliegt hij zuidwaarts 
maar verandert snel van richting 

en gaat westelijk waardoor hij 
boven mijn hoofd vliegt alsmaar 

roepend. Heeft hij mij nu ontdekt? 
10.20 u. 

Jeetje nog aan toe zeg. 
Onze jonge ~jsvogel is ter we
reld!!!!!!! Geen oranje poten, maar 
zwarte! Het jong zit links op de 
verticale tak die schuin voor de 

nestingang in het water staat en 
roept en bedelt continue. Vraag 

niet waar het vandaan is gekomen. 

Een andere ijsvogel is de nestgang 
ingegaan. Tot zeven maal toe 

probeert het jong de nestgang in 



te vliegen. Tevergeefs, hij belandt 

eronder op een uitstekende \mrtel 

of blijft bidden voor het gat om 

daarna weer terug te keren naar de 

tak. Zijn vruchteloze pogingen zijn 

wel aandoenlijk. \\'aarom \\11 het 

jong nu terugkeren naar het nest? 

Zitten er nog andere jongen in het 

ons jonkie op de onderkant van de 

nestingang en kijkt zijwaarts. Op 

dat moment komt de ouder met 

een vis en het jong vliegt op. Er 

wordt heen en weer gevlogen. De 

ouder probeert de vis aan het jong 

te geven. Helaas krijg ik de over

dracht van de vis niet te zien . 

10.30 -10.44 u. 

Er zijn meerdere jongen! In de 

buurt van de nestingang zitten 

de jongen op verschillende plek
=!iililll..... ken. Ik heb er twee tegelijkertijd 

4. 
nest? 

Telkens wan

neer ons jonkie 

zo'n poging 

waagt, komt een 

ouder er even uit en maakt dan 

rechtsomkeert om de nestingang 

weer in te duiken. Twee keer zit 

pa of ma kort op de tak en begeeft 

zich weer in 

de nestgang. 

10.30 u. 

De ouder komt te voorschijn, 

negeert het jong en vliegt naar het 

westen. Het ijsvogeljong blijft voor 

de nestingang op de tak hikken. 

Geeft het niet op en probeert nog 

steeds de nestgang in te vliegen. Na 

de zoveelste poging lukt het en zit 

gezien, maar het kunnen er ook 

meer zijn. Ze vliegen heen en 

weer, het is niet bij te houden. 

De jongen zijn ook zeer luid

ruchtig, dus daarvandaan mijn 

eerste gevoel van drukte mis

schien. Rien is n02" niet 

I. Invliegen van nestgang. 

2. De rode oliedruppels die over het netvlies 

verspreid zijn, zorgen voor het wegne>nen 

van de glinstering van het water. 

3. Als een Blauwe schicht schiet hij voorbij 

4. Koning Visser duikt als een speer het water 

in . 

5. Vogellje nooit genoeg. 

6. De stevige poten >net de half vastgegroeide 

voorste tenen zijn goed gereedschap o>n de 

nest pijp uit te graven 

weet niet dat onze jongen geboren 

zijn bij Wand I!! Vanaf een takje 

duikt het jong het water in maar 

hij heeft geen vangst. Z~jn duiken 

zijn meer missers dan voltreffers. 

Ons jonkie poseert geduldig. Ik 

zoek z'n snavel af. Bij ijsvogel~es is 

de binnenkant van de snavel niet 

rood maar roze. De rode kleur 

heeft als functie vogelouders te 

stimuleren om te voeren. Echter 

in de donkere nestgang zullen de 

ijsvogelouders de rode kleur niet 

kunnen zien. Daarom eindigt 

het snaveltje van het nog jonge 

ijsvogel~e in een \vit pun~e, dat 

als baken fungeert in de donkere 

nesttunnel. En inderdaad het jong 

heeft ook nog een wit puntje en 

de snavel is ook nog 

korter dan die van de 

ouders. 

10.46 - 11.00 u. 

Vanaf een dam

wand duikt ons 

tweede jong zeker 

acht keer achter 

water in. Als jong 

n ijsvogeltje moet hij 

fOor zijn maaltijd. Geen 

:er heb ik gezien dat 

ons jong een vis had gevangen, 

maar het zou kunnen dat hij 

wel insecten heeft opgepikt. Of 

misschien iets groters zoals een 

kikkervisje. 

De eerste t~jd is een hele harde 

leerschool, die menigjong ijsvogel

tie het leven zal kosten. Volwassen 

ijsvogels duiken ongeveer 25 keer 

per dag voor hun kos~e, ze hebben 

ongeveer 15 vi~es nodig. Om en 

nabij de vijf duiken krijgt het ver

enpak met behulp van de stuitklier 

een goede vetlige onderhouds

beurt. En ook voor de ijsvogel 

geldt: met goed gereedschap is het 

halve werk al geklaard. Immers. De 

lange snavel komt hierb~j ook weer 

uitstekend van pas. Echter, ons 

jong heeft reeds acht maal achter 

elkaar gedoken. Het verenpak is 

ANNA'S HOEVE KOERIER 2 J 



@ 
r-------~----------~ ______ G~--________ , 

niet helemaal waterdicht en raakt 

b~j te vaak duiken doorweekt. Op 
een gegeven moment zal het een 
jong niet meer lukken uit het water 
te komen enjonge ijsvogels ver
drinken dan ook vaak. Had ik nu 

toch maar het boekj e "E.H.B.O. 

bij vogels" gekocht. Zou het reani
meren bij vogels net zo gaan als bij 
baby's? Voor het eerst ben ik niet 

ongelukkig met een schoolklas met 
luid joelende kinderen die ons jong 
passeren. Geschrokken stopt hij 
met duiken en maakt dat hij \leg 

komt. Wellicht dat dit jong van zijn 

ondergang is gered door die kleine 
druktemakers. 
11.00 - 11.30 u. 

Tot t"vee maal aan toe een Blauwe 
schicht heen en weer zien vliegen. 

Ik raak afgeleid door een op mijn 
broek lopende teek, op zoek naar 
mijn bloed! Zo'n ongenode gast 

voelt als een soort onaangename 

invasie van je privacy. Jce~e, waar 
is Rien gebleven. 
11.38 u. 

Ik tref een manne~e zittend op de 
tak voor de nestingang, hij vliegt 
weg de lucht in. 
11. 40 u. 

Manne~e komt vanuit het noorden 
aanvliegen en landt op de tak om 

meteen weer naar het noorden 

terug te vliegen. 

Rien komt opgewonden terug en 
vertelt zijn belevenissen: "Ik heb 

jongen gezien !J~j ook? Hoe laat? 
Het zijn dus niet dezelfde jongen! 

Ik was van plan eerst libellen te 
gaan kijken. Ik dacht dat er toch 

geen ijsvogels zouden zijn met 
al die drukte van wandelaars en 

schoolkinderen. Totdat ik zo'n vijf

tig meter van jou vandaan, richting 
wand 2, een ijsvogel zag neerstrij-
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ken op een tak. Hij schrok van me 

en vloog luid roepend "ti-it" terug. 
Bij wand 2 en 3 was niets te zien, 
maar bij de kluit was het andere 
koek. 

11.55 u. 

vVe zijn weer samen met onze volle 

aandacht bij wand 1. De ouders 

zijn actief bij het nesthol. Eén 
vliegt eruit en een ander duikt erin. 
12.00 u. 

Manne~e komt uit het nest met 
zand aan zijn snawl en diegt 
zuidelijk. maar is binnen I minuut 

weer op de tak. 

12.02 u. 
De favoriete plek van een jong is 
een dikkere tak die schuin links 
voor de nestingang half in het 

water is. Hij vliegt zuidwaarts. 
12.07 u. 

Manne~ e met zand aan de punt 
van de snavel komt uit de nestgang 

en gaat er net zo snel weer in. Is 
het een voorbereiding voor het 

volgende broedsel? 

De grote snavel wordt gebruikt 
om een nestpijp in de wand te 
beitelen. De stevige poten worden 
gebruikt als harken en tezamen 

met de korte staart om het zand 
naar buiten te krijgen. De voorste 

tenen zijn voor de helft aan elkaar 

vastgegroeid zodat ze beter kunnen 
graven. Aan het eind van de circa 

80 cm lange nestpijp wordt een 
kraamkamer gemaakt. Als ze klaar 

zijn met het nest zal je de ijsvogels 
niet meer achterstevoren naar 
buiten zien komen, want dan kun

nen ze in de kraamkamer draaien. 

Later wanneer de jongen groot zijn 

en de jongen alle ruimte in de nest
kamer innemen, zullen de ouders 

weer achterstevoren naar buiten 
komen omdat er geen ruimte meer 

is om te draaien . Op deze wijze 
weetj e bij het obseryeren ook dat 

de jongen dus al groot zijn en het 
uitvliegen aanstaande zal zij n. 
12.14 u. 
Manneçje komt uit het nest en zit 
voor het eerst boven de nes tingang 

op een stuk schors. Even later 
diegt hij zes keer luidkeels roepend 
'vveg richting het noorden, want 
na gedane arbeid is het niet alleen 

rusten maar ook goed eten. 
12.14 u. 

We zien ons Blauw joe~ e. Ze komt 
van uit het westen en neemt plaats 

op de tak om dan voor het lucht
ruim te kiezen. Het onweer is heel 

nabij , de eerste druppels vallen 
al. We moeten maken dat we weg 
komen. \ Vat een belevenis, we zijn 
eindelijk be\'allen \an meerlingen! 
Later zal blijken dat er in dat jaar 

drie succes\olle broedparen in 

Hilversum waren, waarvan wij er 

dus een van hadden. 

Nawoord 
En nu maar van de lente en zomer 

de ijsvogels gadeslaan op Anna's 
Hoeve. Laten we hopen dat ze de 
strenge vorst van afgelopen winter 

goed hebben doorstaan. Mocht u 

een ijsvogel waarnemen dan wordt 

het zeer op prijs gesteld wanneer 
u dat wilt doorgeven op: www. 
vwggooi.nl of per post naar Vogel
werkgroep het Gooi en Omstreken, 
Postbus 1028, 1200 BA Hilversum. 

Bronvermelding illustraties: 

Paginal9, Thermen de Biesbosch 
Tekening 1, 3 en 5, Geverderde vrienden 
Tekening 6 t/m 8: FieClopedie 
Geraadpleegde bronnen 
www. ijsvogels. nl van Corné van Ooster
hout 
IJsvogels in de Biesbosch, Kees Bolken
baas 
Vogels - Hoe leven ze, du. G.J Eenk
hoorn 
Maandbladen Grasduinen 
}"'ieClopedie 
Gevedelde V7ienden 



Ons ijsvogelechtpaar heifi laten zien 

uitstekend te kunnen vissen -

Niet voor niets heet deze vogel in het 

Engels Ç(Kzngfisher'~ mede dankzij het 

uitstekende gezichtsvennogen. Dit wordt 

bepaald door twee soorten zintuigcellen: 

staqjjes en kegeltjes. Staqjjes zijn erg 

lichtgevoelig en zorgen voor het onder

scheid tussen licht en donker. Kegeltjes 

bepalen de gezichtsscherpte en kunnen 

kleuren waarnemen. 

Bij vogels bevatten de kegeltjes; die 

ongevoelig zijn voor licht, vaak een 

oliedruppel, die werkt als kleurfilter. In 

het onderste deel van het netvlies komen 

gele oliedruppels voor en in het bovenste 

deel rode oliedruppels. Omdat er in een 

oog een omgekeerd beeld ontstaat van de 

werkelijkheid, ontvangen gele oliedrup

pels lichtstralen die van boven komen. 

Door het filteren van het licht wordt het 

kontrast vergroot. De rode oliedruppels 

verhogen ook het kontrast, bijvoorbeeld 

rijpe vruchten vallen veel beter op tegen 

een groene achtergrond. 

Mensen kunnen alleen onder bepaalde 

omstandigheden in het water kijken 

zonder last te hebben van de weerkaat

sing Bij·zonder bij de ijsvogel is, dat 

over het hele netvlies venpreid een groot 

aantal rode oliedruppels zijn. Deze rode 

oliedruppels zorgen voor het wegnemen 

van de glinstering van het water. Daar

vandaan dat de ijsvogel zo'n succesvolle 

visser is en de 'onze' in het bijzonder 

met het grootbrengen van een paar 

prachtigejongen. 

Door Christine Tamminga 

Nu het Wasmeer al jaren gesloten is, behalve voor excursies in speciale pakken, 

zijn de saneringswerkzaamheden zover dat er aan inrichting van het gebied ge

dacht kan worden. Het GNR heeft op 29 oktober de plannen, die aan het stich

tingsbestuur voorgelegd zullen worden, gepresenteerd aan een aantal geïnteresseerde 

natuurliefhebbers. 

Onderdeel van deze presentatie was een inspirerend betoog van professor ]. Sevink 

over de aardkundige bijzonderheden van het gebied die tijdens de werkzaamheden 

bloot kwamen. 

Aardkundig monument 
Op sommige plaatsen in het 

Laarder vVasmerengebied zijn 

drie Holocene podzolbodems 

boven elkaar terug te vinden, die 

drie periodcn markeren waarin 

het bodemvormend proces zich 

afspeelde. Drie keer was er een 

(stuif)zandfase waarop dric kcer 

heidevelden groeiden die door 

uitspoeling zorgden dat ondoor

dringbare lagen ontstonden. Op 

deze ondoordringbare lagen blijft 

in dc huidige tijd veel water staan. 

Daarom zijn de vennen ontstaan. 

Twee podzollagen boven elkaar 

zijn op meerdcre plaatsen in Ne

dcrland niet ongebruikelijk, maar 

daarbovenop nog één doet de 

bodemkundige uit zijn dak gaan. 

Tocn de vervuilde bodem van 

soms wel een meter dikte voor

zichtig werd weggeschraapt, kwa

men veel karrensporen tevoor

schijn. Het zijn bundels van ecn 

groot aantal naast elkaar gelcgcn 

sporen, gedateerd uit de 14e-15e 

eeuw die bovenop de podzolbo

dem liggen. Soms is daarbovenop 

weer stuifzand gewaaid, vooral in 

de periode van de Kleine Ijstijd 

(een tijdelijke afkoeling van het kli

maat van de 15e ti m de 1ge eeuw, 

met veel strenge winters; red.) . Ze 

lopen globaal vanuit Hilversum 

naar de Oude Postweg richting 

Amersfoort. 

Een andere bijzonderheid is de 

Laag van Usselo. In het Allemd

interstadiaal grociden veel grove 

dennen die door brand verwoest 

zijn. Van de verkoolde stammen 

zijn kleine deel~jes in een smalle 

zwarte band afgezet. Deze laag is 

wel waterdoorlatend en hydrolo

gisch gezien niet van invloed op de 

huidige natheid. 

Plaatselijk kon zich veen vormen 

op plekken waar permanent water 

stond. Dit was deels hangwater, 

maar langere tijd geleden (tot en 

met de Hoge Middeleeuwen) stond 
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hier de grondwaterspiegel veel 
hoger. 

en de oprukkende bebouwing. Een 
ander aandachtspunt is dat de 
zandgrond verzadigd is met fosfaat 

vanwege het afgestroomde water 
uit Hilversum waar destijds veel 
galvanisehe industrie was. Fosfaat 

zorgt voor een niet gebiedseigen 

Het noordelijk deel wordt een 
stuifzand, al dan niet veel betreden 

door de mens. Het zal altijd enig 
onderhoud vergen om het zand 
open te houden door af en toe 
met een eg eroverheen te gaan. 

Het middenstuk wordt af\\-isse-

lend zand en bos met een paar 

B~jzonder is ook het optreden van 
vervloeiing (liquefaetie) in oude 

bodemhorizonten, waarb~j onder 
druk de waterverzadigde vaste 

ondergrond zich gedraagt als een 
trage vloeistof In een bo
demprofiel is dat te zien aan ~--------------~~----~~--~--~ plekken natte hei op de plaatsen 
de golfstructuur in sommige 
lagen. 

In de afgelopen jaren hebben 

twee saneringsronden plaats
gevonden: 
- Sanering van vervuilde 

grond, voornamelijk in het 
midden en zuiden van het 

gebied. 
- Ecologische sanering van 
het noordelijke gedeelte; hier 
stond voedselrijke vegetatie 

door de voormalige akkertjes. 

waar vroeger vennen waren. 

Het zuidelijke en het westelijke 
deel is gezien de bodem bestemd 
voor een podzol waarop vennen 
hun water vasthouden, het is ook 

geaccidenteerd en onduidelijk 
wat er van nature zal groeien. 

Omdat het aanvankelijk nogal 

kaal is, komt aan de westgrens 
een houtwal waarachter de be
bouwing van Hilversum zieh kan 
verschuilen. 
De \\'aterlast bij calamiteiten 

\\ordt \'an het gebied gehaald 
door achter het Philipsgebouw 

een mogelijkheid voor waterber

ging te creëren van 50.000 ku
bieke meter; het hemelwater uit 
de stad is nooit helemaal schoon 
en mag het gebied niet in. Deze 

Gevolg van de saneringen is 
dat nu een landschap is ont

staan dat er 1 OOjaar geleden 
ook was: een kaal, geac
cidenteerd terrein. Dat was 
er ook in de jonge jaren van 
Freek Stegehuis die zich nog 

de leegte en de vele eetbare 

Foto van een lakprofiel, gezet in het Laarder Wasme- 'kuil' biedt een noodbufTer als de 
rengebied. De donkere golvende laag onderin defoto hemelsluizen eens in de zoveel 

is een vervloeide Holocene podzolbodem. Daarboven tijd opengaan. 
paddenstoelen kan herinneren. fijngelaagde eolische zanden, afgezet in een vochtig 

Op de plaats van de VOOl"ma- milieu. 

lige Leeuwenkuil is een depot Profiel gezet door S. Koopman, september 2008 

van deze vervuilde grond aan
gelegd, die langzamerhand wordt 
weggewerkt. Het is de bedoeling 
dat in 20 I 0 alles verwijderd is. 

Nu is het bijna zover dat gestart 
kan worden met de inrichting van 

het gebied. De huidige status is dat 

het een aardkundig monument is, 

dat wil zeggen beschermd natuur
gebied. Het ligt ingeklemd tussen 
de Zuiderheide en Anna's Hoeve 

en vormt een essentieel onderdeel 
van de ecologische hoofdstructuur 

van de Utrechtse Heuvelrug. Het 
gebied moet kunnen fungeren als 

doorloopgebied voor de flora en 

fauna op een plaats waar de natuur 

tot een smalle strook wordt ge
dwongen door de A27, de spoorlijn 
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flora, zodat de vrees is dat de ven
nen snel zullen verruigen tot een 
wilgenstruweel. Dit is te vermin

deren door jaarlijks te maaien en 

het strooisel af te voeren. Ook de 
schaapskudden kunnen hier met 

gericht grazen een rol ven'ullen. 

Het beheer 
Als het gebied eenmaal naar wens 

is ingericht, kan je het niet aan 
zijn lot overlaten. De wetten van 

de successie voorspellen op deze 
arme grond een eiken-berkenbos 

en op de meer rijkere delen zal de 

beuk opkomen. De doelstelling is 

een gevarieerd landschap te maken 
met zoveel mogelijk natuurwaarde. 

Recreatie of niet? 
W'at betreft de recreatie huldigt 
het GNR het standpunt dat een 

gebied open blijft voor publiek 
tenzij dal \'oor het natuurbehoud 
niet yerstandig is. Deze stelregel 

\mrdt ook verwacht omdat natuur 

nu eenmaal met gemeenschapsgeld 
\vordt beheerd. De toehoorders 

van de informalÏeavond waren 

grotendeels een andere mening 
toegedaan: het gesloten gebied zo 
groot mogelijk houden. Dat leverde 
een lange discussie op waarin al

lerlei redenen werden aangedragen 
waarom het noordelijk deel ook 

gesloten zou moeten blijven. 

GNR wil het noordelijk stuifzand 

deels openstellen, dan bl~jft het 
zand stuiven. In dit geval zorgt de 

toegenomen recreatiedruk voor 



een positief natuurbehoud. Im

mers stuifzand is een gevolg van 

te veel betreding en een zo groot 

mogelijke oppervlakte. Ook het 

Overlevingsplan Bos en :\'atuur 

adviseert in het Ad'les Stuifzanden 

om betreding toe te staan. Boven

dien kan dan het oorspronkelijk 

traeé van het \ ·oersrappenpad weer 

gebruikt \I·orden. Het huidige hek 

belemmert ook het stuiven; een 

open hek zoals om alle begrazings

gebieden staat is beter voor stuiven 

en ,"oor de dieren. 

In heL a(gesloten terrein wordt 

geen begTazing toegepasL, daar

voor is de natuur er te kwetsbaar. 

Hoogstens worden hier en daar 

gericht sehapen ingezet. 

Wat betreft: de Leeuwenkuil zijn 

nog twee varianten mogelijk: wel 

of niet openstellen. Variant 1: een 

!deilaag erop met zand erover zo

dat er een ven ontstaat dat schraal 

is zoals het vroeger was. Dan kan 

er geen publiek worden toegelaten. 

Of variant 2 die publiek verdraagt: 

laten zoals het nu is, met de fosfaat

rijke bodem zodat verruiging het 

gevolg is. Een ruig gebied is minder 

kwetsbaar. 

De !dei die gebruikt zal worden bij 

variant 1 is voedselarm, !dinkt niet 

in, is heel zuur en vormvast. Deze 

!dei komt uit Tegelen. Ideaal om 

hier toe te passen in plaats van de 

vroegere oerlaag waarop water kan 

stagneren en er vennen ontstaan 

die een peil hebben dat van het 

regenwater afhankelijk is. 

De toehoorders willen het stuif

zand ook omrasteren omdat dan 

het besehermd gesloten natuurge

bied groter is en er voor publiek 

al heel veel heideterreinen in de 

omgeving wel open zijn. Zo zou 

er voor de kwetsbare flora (o.a. 

klokjesgentiaan en zonnedauw) en 

fauna (o.a. hagedis en salamander) 

meer vluehtruimte overblijven. 

Uiteindelijk heeft het bestuur van 

het GNR het laatste woord. 

Bestemmingsplankaart uit het OBP Drakenburgergracht 

Ontwerpbestemmingsplan 
Drakenburgergracht in procedure 
Door Gerard Peet 

Over de Baarnse plannen voor het gebied ten oosten van Anna's Hoeve, langs de 

Zandheuvelweg en de Albert Schweitzerweg, is in de afgelopen jaren al heel wat in de 

Koerier geschreven. Door allerlei oorzaken is de planvorming flink vertraagd, maar het 

is nu toch de bedoeling dat de Baarnse gemeenteraad vóór 7 juni 2009 het nieuwe 

bestemmingsplan vaststelt. 

De eerste fase, het Voorontwerp, 

lag van 27 juni t/m 7 augustus 

2008 ter inzage voor inspraak en 

,oorO\"erieg. Alle reacties uit in

spraak en vooroverleg zijn samen

gevat in de Nota van inspraak en 

overleg, samen met het gemeente

lijke antwoord op deze reaeties. Op 

28 januari 2009 heeft de gemeente

raad ingestemd met deze nota, en 

met het Ontwerp bestemmingsplan 

(OBP) Drakenburgergracht. Daar

in is overigens wel op initiatief 

van de VVD een w~jziging aange

bracht op het voorstel van B& W 

Aan twee bedrijven, waaronder 

het Bomeneentrum, wordt méér 

uitbreidingsruimte gegeven. Mits 

de provincie daar ook mee akkoord 

gaat, hetgeen nog te bezien valt, 

want het gaat hier om een kwets

baar gebied in en aan de rand van 

de Ecologische Hoofdstructuur. 

Dassenburchten 
Het OBP heeft van 6 februari t/m 

19 maart 2009 opnieuw ter inzage 

gelcgcn voor inspraak, en het was 

(met alle bijbehorende onderzoeks

rapporten en andere stukken) ook te 

downloaden van internet. Ten op

zichte van het Voorontwerp is de be

langrijkste wijziging dal de rondweg 

strak om Sherpa heen, langs de ge

meentegrens met Eemnes, niet meer 

in het plan zit. Hoewel de mogelijke 

dassenburchten op die route in dezen 

wel genoemd worden (in februari, als 

de dassen weer actief worden, zou 

er nog een vervolgonderzoek komen 

naar de aanwezigheid van dassen), 

gaat de provincie Utrecht waarschijn

lijk niet akkoord met een nieuwe 

verkeersweg door de Ecologische 

Hoofdstructuur. Baarn zal dus iets 

anders moeten verzinnen om de ter

reinen van de instellingen Amerpoort 

Asvz (voorheen Nieuwenoord) en 

Sherpa (voorheen Eemeroord) beter 

met elkaar te verbinden. B~jvoorbeeld 

door de Zandheuvelweg ter hoogte 

van de ingangen van beide instellin-
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gen "op te lillen" met een viaduct: 
een dure oplossing. 

Om een aantal redenen (waaron

der de kredietcrisis) loopt project 
Park Zandheuvel, met woning

bouw voor niet-gehandicapten 
op de terreinen voor verstandelijk 
gehandicapten (de z.g. omgekeerde 
integratie), vertraging op. Maar het 
is niet definitief van tafel. Aange

zien noch de verkeersoplossing, 
noch de definitieve plekken voor 

woningbouw al in het plan kunnen 
worden ingetekend, legt het OBP 
de bestaande situatie vast. 

Bestaande nieuwbouwplannen 

voor de zorginstellingen zelf blij
ven mogelijk; een technische fout 
in het beslaande bestemmingsplan 
dat die mogelijkheden ten onrechte 

beperkte, is gecorrigeerd. Voor de 

gebieden die in beeld zijn voor toe
komstige woningbouw en voor het 
definitief regelen van de verkeerssi

tuatie zijn w~jzigingsbevocgdheden 
in het OBP opgenomen. 

De Groene Schakel 
Voor de verbetering van de eco
logische verbinding ("de Groene 
Schakel") tussen de Gooise en 

Utrechtse delen van de Heuvelrug 
is cr ten opzichte van het Vooront
werp weinig veranderd. Het blijft 

de bedoeling om de zuidwestpunt 
van v Ih Nieuwenoord grotendeels 
bebouwingsvrij te maken en terug 
te geven aan de natuur. Maar ten 

westen daarvan blijft conferentie
oord Drakenburg in de verbin

dingszone liggen. Gelukkig wordt 
dit gebied wel natuurvriendelijk 

beheerd. B~j de spoorwegovergang 
staan ook nog steeds enkele woon
huizen die de natuurverbinding in 

de weg zitten. 
Op de fOlO een \·erkleining in 

zwart-wit \'an de Bestemmings
plankaart, die 132 bij 83 centime

ter groot is. 

Het plangebied is in gr~jstinten 
weergegeven. Links de gemeente

en provinciegrens, die langs de 
westelijke berm van de Albert 
Sehweitzerweg en de Oud Eem-

Websitebezoek in 2008 naar recordhoogte 

Door Gerard Peet 

Voor het eerst heeft de website van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve in één 

jaar meer dan 6000 bezoekers kunnen registreren. Voor het jaar 2008 kwamen er 

6140 bezoekjes in de telling, dat is gemiddeld bijna 17 per dag. Gemiddeld werden 

per keer 2,7 pagina's van de site bezocht 

Tot dusverre lijkt de opwaartse 

trend zich voort te zetten. De 

eerste maand van 2009 bracht 

ons namel~jk meteen al een nieuw 
maandrecord van 860 bezoekers, 

ofwel gemiddeld bijna 28 per dag. 
De berichtgeving over de groot
schalige rooiwerkzaamheden in 
de bossen van Anna's Hoeve heeft 

daar ongetwijfeld toe bijgedragen. 

Het vorige record stond op 678. 
Dat was in maart 2008, toen er 

bekend werd gemaakt dat het plan 

voor een nieuwe waterzuivering 
en daarmee de bouw van een 
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nieuwe woonwijk bij Anna's Hoeve 
op losse schroeven was komen te 

staan. Ook begon in die maand de 

bodemsanering van de achterste 
vijvers van Anna's Hoeve. 

Van de afgelopen jaren zijn geen 
exacte aantallen bewaard, maar 
wel betrouwbare schattingen. In 

2005 en 2006, toen er (nel als 
in 2008) omvangrijke sanerings

werkzaamheden in AI1l1a'S Hoeve 

plaatsvonden, werden bijna 6000 
bezoekers per jaar geteld. In 2007 
werd cr niet gesaneerd en bleef hel 
aantal bezoekers steken op ruim 

nesserweg loopt. De Zandheuvel
weg (met aardgasleiding) loopt een 
beqje scheef door het plangebied, 
iels boven het midden . Aan de 
noordkant de grens met Eemnes, 

grotendeels gevormd door een 
sloot met de historische naam 

Drakenburgergracht. De vreemde 
schuine lijn die rechts boven het 
midden van de kaart zichtbaar is, 
stelt een hoofdwaterleidingbuis 

voor. Goed zich lbaar op de kaart: 
linksonder Drakenburg met v~jver, 

rechts daarvan v Ih Nieuwenoord, 
het Bomencenlrum en het gebied 

van hobbyboer Dorresteijn. Ten 
noorden van v Ih Nieuwenoord: 
Sherpa vlh Eemeroord, met direct 

rechts daarvan het agrarische 
gebied (met boerderij) waar in de 
toekomst een \ \'ellnessvoorziening 
kan komen. Buiten het plangebied: 

Groenevcld (rechtsonder) en de 

nieuwe buitenplaats Drakenburg 
(in het midden helemaal rechts op 

de kaart). Daarboven een op- en 
afrit en de snelweg Al. 

3700 (dat is ruim 10 per dag). Ook 

in de jaren 2004, 2003 en 2002 lag 
het aantal bezoekers tussen 3000 
en 4000. 

Primitieve start 
De website van de Vereniging 
begon, heel primitief, op 3 juli 

1999, en op 26 augustus van dat 
jaar kwam cr een teller op. Tot 8 

oktober 2000 werden er ca. 1315 
bezoekjes geleld: gemiddeld ruim 
3 per dag! Van 8 oklober 2000 tot 
half februari 2001 was er een heel 

nieuwe site, maar daar zijn geen 
bezoekersaan tallen yan bewaard 

gebleven. Helaas k,,"am onze nieu

we webmaster al snel in tijdnood. 
Gelukkig schoot een ander ver

enigingslid ons te hulp, die op zijn 

privéwebsite toen al veel aandacht 
besteedde aan Anna's Hoeve. Deze 

webmaster werd een blijver~je: hij 



is al sinds half februari 2001 als 

vrijwilliger "in functie" en stopt 

veel energie in de site. Samen met 

de toename van het aantal inter

netbezitters resulteerde dat in een 

flinke groei van het sitebezoek. Op 

15 oktober 2001 k,,"am er weer 

een teller op de sire. Yrijwel precies 

drie jaar later. op 13 oktober 2004, 

werd de 10. OOOe bezoeker geteld. 

Dat k" am neer op gemiddeld 

9,1 per dag. In 2008 is dat dus 

gegroeid tot bijna 17 per dag. De 

website is, naast het ledenblad De 

Anna's Hoeve Kocriel~ nu al bijna 

10 jaar lang een onmisbare, snelle 

en betrouwbare informatiebron 

voor alles wat met Anna's Hoeve te 

maken heeft. 1Iaar er staan op de 

site niet alleen berichten over re

cente gebeurtenissen, werkzaamhe

den en plannen. Vermeldenswaard 

is met name een prachtige collectie 

van ruim 70 oude foto's (voorna

melijk van ansichtkaarten) uit lang 

vervlogen jaren, die als diashow 

bekeken kunnen worden. 

Abonnement 
U kunt als sitebezoeker zonder eni

ge verplichting een gratis "abon

nement" nemen op toezending van 

een updatebericht. U krijgt dan bij 

vrijwel ieder nieuw bericht dat op 

de site wordt geplaatst een seintje 

in de vorm van een korte e-mail 

met een koppeling naar de pagina 

met het nieuv\"e site bericht. Zo 

blijft u voortdurend op de hoogte. 

Vanzelf"prekend hopen wij dat 
regelmatige site bezoekers die nog 

geen lid zijn van de Vereniging tot 

Behoud van Anna's Hoeve, dat 

wél willen worden. Een e-mailtje 

naar de secretaris is daarvoor 

voldoende, en voor de kosten hoeft 

niemand het te laten: minimaal 

een halve eurocent per dag, EUR 

1,83 per jaar! 

Adres van onze website: 

www.vb-annashoeve.nl 

Anna's Hoeve, even dagdromen 

IVN Gooi Natuurexcursie 
in Anna's Hoeve 

Op 26 april organiseert het IVN 

Gooi een excursie in Anna's 

Hoeve, in samenwerking met de 

Vereniging tot Behoud van Anna's 

Hoeve. Tijdens deze excursie 

bekijken we het resultaat van de 

boswerkzaamheden die het GNR 

de afgelopen tijd heeft uitgevoerd. 

Er zijn veel naaldbomen gekapt en 

hiervoor in de plaats zijn inheemse 

loofbomen geplant. De natuur

gidsen van het IVN laten u de 

meerv\'aarde zien van natuurlijk 

bos. Tijdens de wandeling zullen 

zij ook aandacht besteden aan de 

stand van zaken rondom diverse 

ontwikkelingen in Anna's Hoeve. 

Na afloop trakteert de Vereniging 

tot Behoud van Anna's Hoeve u op 

een kleine consumptie. 

Praktische gegevens: 

Datum: zondag 26 april 2009 

T ijd: vertrek 13.30u, 

einde rond 15.00u 

Startlocatie: 

parkeerplaats langs Weg 

over Anna's Hoeve, tegen

over voormalig restaurant

terrein 

Kosten: geen 

Aanmelden is niet nodig. Ook bij 

regen gaat de wandeling door. 

Door Gerry Kluvers-Kessler 

Jong meisje uit de tropen 

vreemd land winters niet te ontlopen 

Anna's Hoeve kon je bijkomen 

ruimte voor dagdromen 

Nieuw uaderland bomen doods, kaal, oud 

anders dan heel jaar tropisch woud 

Anna's Hoeue konje bijkomen 

ruimte uoor dagdromen 

Boomloze straten, hectisch leven in stenen 

stad 

gewend aan jungle nu zonder boomblad 

Anna's Hoeue konje bijkomen 

ruimte uoor dagdromen 

Mensenkind zonder natura geift achter

stand 

gezondheid en groen een positief uerband 

Anna's Hoeue konje bijkomen 

ruimte voor dagdromen 

Voor mens en cultuur 

leven cruciaal met natuur 

Anna's Hoeve konje bijkomen 

ruimte voor dagdromen 

Tweeduizendnegen zilveren jubileum 

Vereniging tot Behoud 

van Anna's Hoeve Hilversum 

waard in veelvoud 

Anna ~) Hoeve kunje bijkomen 

ruimte voor dagdromen 

Picknick, ontmoeting, sociale contacten 

flora, fauna, wandelavontuur 

gras, zandvlakten, belangrijke contracten 

noodzakelijk een groene irifi-astructuur 

Anna's Hoeve kunnen plant, dier en 

mens bijkomen 

hebje ruimte om even te kunnen dagdro-

men. " 
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Kort • nIeuws 
Plaats voor nieuwe 
rioolwaterzuivering 
is vastgesteld 
In november zijn de projectpart
ners van Plan Anna's Hoeve het 

eindelijk eens geworden over de 
definitieve plaats voor de nieuw te 

bouwen rioolwaterzuiveringsin
stallatie (RWZI) Hilversum-Oost. 
In een persbericht van het Hoog

heemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht d.d. 27 november 2008 

stond hierover: "Met de gemeente 
Hilversum en het Goois Natuur

reservaat is inmiddels ambtelijk 
overeenstemming bereikt over de 
inpassing van de nieuwe installatie 
in het gebied." 
Net als in eerdere plannen, die om 

diverse redenen niet door konden 

gaan, komt de nieuwe R\ VZI op 

de voormalige sportvelden ten 
noorden van Sportpark Anna's 
Hoeve. De nieuwe, moderne maar 
conventionele R\NZI neemt meer 
ruimte in beslag dan de eerder ge
plande RWZI met Membraan-Bio

Reaetortechnologie. Daarom zal 
het gronddepot (waarin vervuilde 

grond, vrijgekomen bij bodemsa

neringen, op milieuveilige wijze 
wordt opgeslagen) in zijn defini
tieve vorm wat verder westwaarts 

komen te liggen dan in eerdere 
plannen. Daardoor blijft er op het 
bestaande RWZT-terrein uitein

del~jk minder ruimte over voor de 
door de gemeente Hilversum zo 

begeerde nieuwbouwwijk. Dit kan 

een finaneiële hobbel opleveren die 
nog gladgestreken moet worden. 

Een nieuwe planplattegrond, ter 
vervanging van de vorige uit 2004 
kunnen we helaas nog niet presen

teren. Voor de nieuwe situering 
van de RWZI moet het in januari 

2006 vastgestelde bestemmingsplan 

worden gewijzigd, een tijdrovende 

proeedure. Het jaar 2009 zal ook 
nodig zijn voor de planuitwerking 
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en het ops tellen van het bestek. 
Daarna volgt de aanbestedings
procedure. Als cr geen nieuwe 
tegenvallers komen, kan in de 

eerste helft van 2010 met de bouw 
van de RvVZI worden begonnen en 

kan de installatie vóór eind 2012 in 

gebruik worden genomen. 
De bestaande RWZI uit 1975 vol

doet, ondanks later aangebrachte 
verbeteringen, niet meer aan de 
wettelijke eisen voor de kwaliteit 

van het schoongemaakte rioolwa
ter. Daarom heeft het AGV-bestuur 

besloten om EUR 6,6 miljoen uit 

te trekken voor een opknapbeurt 
van de bestaande installatie, zodat 
die nog enkele jaren kan blijven 
draaien tot de nieuwe R\ VZI in 
bedrijf is genomen. Het groots te 
deel (5 \'an de 6.6 miljoen be-

treft zandfilters die na het buiten 

gebruik stellen \'an de bes taande 
installatie op andere installaties 

ingezet kunnen worden, dus dat is 

geen weggegooid geld. 
Nadat de oude RWZI zal zijn 

gesloopt, moet de vervuilde bodem 
nog worden gesaneerd. Het ligt dus 
voor de hand dat de bouw van de 
nieuwbouwwijk niet vóór 2014 kan 

beginnen. ''Ambtelijke overeen

stemming" (zie boven) is overigens 

nog geen "bestuurl~jke overeen
stemming". Aangezien AG V en 

GNR wel bestuurlijk akkoord zijn, 
traineert kennelijk het bestuur 
van de gemeente Hilversum nu de 
voortgang van het project, \\-aar

door de totale kosten (inclusief die 

van de door Hilversum ge\\-enste 

woningbouw) steeds hoger worden. 
Uiteindelijk wordt dat betaald door 

de burgers. 

Minckelersschoolklas 
actief in 
Anna's Hoeve 
op dinsdag 25 november 2008 
zijn 18 kinderen van groep 5 van 
de Minckelersschool enkele uren 

educatief bezig ge\\-eest in Anna's 

Hoeve. Dit als onderdeel van het 
natuurbelevingsproject "::'\atuur
Wijs" van Staatsbosbehee r. \ 'oor 

de kinderen begon het met een 
wandeling naar Anna's Hoe\-e. 

pauze op de Speelweide, waarna 
diverse dingen werden gedaan 
waaronder het beklimmen van de 

Bult van Dudok. Tegen twaalf uur 
was er een half uur lunchpauze op 
een plek in het donkere Reigersbos 

(dat grenst aan de parkeerplaats), 

gewoon op de bosgrond. 
Daarna werd er gewandeld naar 

de zitbank b~j het Geitenweitje. De 
groep werd verdeeld in Knippen 
en Sprokkelen. Na 20 minuten 
wisselden beide ploegen om. De 
Knippers gingen op het Heitje met 
takken charen de uitlopers van 

Amerikaanse vogelkers en andere 
struiken \\-egknippen. De afge

knipte takken werden, evenals het 

door de Sprokkelaars verzamelde 
dode hout, op een hoop aehter de 

zitbank neergelegd. H et was de 
bedoeling om in maart 2009 weer 
zo'n activiteitendag te organiseren. 
Dan zou er met dit hout en met 
bladeren en humus een broeihoop 

voor ringslagcn worden gemaakt 

(toen de kopij voor deze Koerier 

werd afgesloten moest dat nog 
gaan gebeuren). 
Even na half t\\-ee wandelde de 

groep weer naar huis. De kinde
ren \\·erden die dag begeleid door 
t\\·ee mensen van Natuur-Wijs, een 

leerkracht van de school , enkele 

ouders, een boswachter van het 

Goois Natuurreservaat, en de coör
dimltor van de vr~jwillige bosploeg 

van onze Vereniging. 
A(gezien van enkele schoon
maakaeties was er (\-oor zover ons 

bekend) al sinds oktober 2002 geen 
schoolklas meer aan het werk ge

weest in Anna's Hoeve. vVc hopen 

dat er nog vele van dit soort leuke 

en leerzame actiedagen zullen 
volgen! 



Vooraanzicht 
(s[hool lSOI 

Ontwerptekening van de nieuwe brug 

Een week voor Kerst heeft het 

Goois Natuurreservaat de bouw

vergunning aangevraagd voor het 

aanleggen van een nieuwe brug in 

Anna's Hoeve, ter vervanging van 

het Dammetje in de Slurf tussen 

de Speelweidevijver en de vijver 

bij het voormalige Witte Strandje. 

Op het bijgaande kaartje staat de aanlegkosten van de brug bedragen 

ligging van de nieuwe brug aan- zo'n 40.000 euro exclusief BTW. 

gegeven. De tekening laat zien Naar verwachting zal het Dam-

dat de nieuwe brug er hetzelfde metje in de loop van 2009 worden 

uit gaat zien als de drie reeds in weggehaald, waarna de aanleg van 

Anna's Hoeve aanwezige bruggen. de brug kan beginnen. 

De brug wordt vervaardigd van 

hardhout met FSC-keurmerk. De 

Het café-restaurantje was gevestigd 

in een voormalige personeelskan

tine van Rijkswaterstaat aan het 

eind van de Weg over AI1l1a'S Hoe

ve (bij de kruising met de Albert 

Sehweitzerweg, de Zandheuvelweg 

en de Oude Eemnesserweg). 

Enige tijd geleden hebben de 

nabestaanden van de exploitant 

laten weten geen belangstelling 

te hebben voor het verlengen 

van de huur. Het Goois Natuur

reservaat heeft toen besloten het 

oude gebouwtje te laten slopen 

Het groene gebouwtje van "The Sailor" tijdens de sloop 

en het terrein terug te geven aan 

de natuur. De kiosk lag middenin 

een belangrijke ecologische verbin

dingszone, de "Groene Schakel" 

tussen de centrale Gooise natuur

gebieden en het Utrechtse deel van 

de Heuvelrug. 

Op maandag 22 december 2008 
begon G. van Dijk Machinaal 

Grondverzet en Containerverhuur 

B.V met de sloop van kiosk "The 

Sailor", die leegstond sinds het 

onverwachte overlijden van de 

exploitant, de heer Cor van Dijen, 

op 1 1 mei 2008. 
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Feestelijke start huizenbouw Anthony Fokkerweg 

Niet in het vOOljaar van 2008, 

maar pas op 4 februari 2009 vond 

de officiële start plaats van de 

bouw van 31 eengezinswoningen 

aan het eind van de Anthony Fok

kerweg. In november 2006 stond er 

op onze site al een bericht over dit 

nieuwe bouwplan. Bezwaren van 

het aangrenzende bedrijf hebben 

voor vertraging gezorgd. 

Woningbouwcorporatie De Allian

tie had er een feestelijke gelegen

heid van gemaakt. Anthony Fokker 

was op aarde teruggekeerd om 

twee dames te interviewen: Anne 

vVilbers, directeur van De Alliantie 

Gooi- en Vechtstreek, en Hclma 

Ketelaar, Hilversums wethouder 

van o.a. wonen, welzijn en zorg. 

Intussen stond een stewardess klaar 

met twee glazen champagne. De 

interviews waren nauwelijks te 

verstaan door de herrie van het bo

ven het gezelschap rondcirkelende 

mini-Fokkervliegtuigje, dat enige 
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hilariteit veroorzaakte door b~j de 
landing over de kop te gaan. Daar

na werd de champagne geserveerd 

en ging cr een verzameling ballon

nen de lucht in. Komend najaar 

wordt het pannenbier verwacht en 

vanaf de zomer van 2010 kunnen 

de huizen bewoond worden. 

bnpressie vall de te bouwell 

w oninge n 

Ballo111tell stijgell op tijdens de 

viering van de bouwstart 

Vanaf 30 december was er bijna 

twee weken lang ijspret mogelijk 

op de vijvers van Anna's Hoeve. 

De eerste dagen stelde dat nog niet 

veel voor : op de Speelweidev~jver 

werden glijbaantj es gemaakt, en 

er \\·e rd geprobeerd om op de 

,"ij , "e r te fietsen. Op de Bergvijver 

,"erschenen de eerste schaatsers en 

sleetj es. 

Op vrijdag 2 januari hield de 

brandweer oefeningen in "ijsdui

ken" in de Bergvijver" Daartoe 

waren er twee wakken in het ijs 

gehakt. Natuurijs hebben we als 

gevolg van de klimaatverandering 

niet zo vaak meer, dus als er vijvers 

zijn dichtgevroren dan grijpt de 

brandweer zijn kans. Het is belang

rijk dat brandweerlieden ervaring 

"onder het ijs" en in ijskoud water 

hebben opgedaan, met het oog op 

reddingspogingen als er bijvoor

beeld een auto te water is geraakt. 



Doordat de ,-ijvers van Anna's 

Hoe,"e \"orig jaar zijn uitgediept. 
zijn de vijvers nu op vrij korre af
stand van de oever al mete r~ diep. 
Prima geschikt voor lew nsechte 
oefeningen. Die trokken fli nk ,,"at 
bekijks. 
In het weekend \"an 10 en II janu
ari waren de , ij\"er, \"olop ontdekt 
voor schaar;;en en \"oor slee~e 
rijden" De Berg'-ij,"er bood een 
goed startpunt. ,anaf het nieuwe 
strandje dar is ontstaan door sane
ring \"an de vroegere boogessteiger, 
pal naast de parkeerplaats" Op 
de Yerbindingsvijver en de \ 'ijwr 
bij het voormalige "ïtte Stranc!je 
werd ook volop geschaatst. Tussen 
de tweede en de eerste brug werd 
zelfs een rolstoel op het ij s gesigna
leerd. 
Onder de bruggen \,"as het smal, 
maar klunen ,,"as niet nodig. De 
weinige schaatsers op de Speclwei
devij,"er hadden per persoon het 
meeste ij s ter beschikking. 

2008 weer een succesvol jaar 
voor Bosploeg Anna's Hoeve 
De bosploegvrijwilligers van de 
Vereniging tot Behoud van Anna's 
Hoeve hebben op 24 december 
opnieuw een zeer suecesvoljaar af
gesloten. Doordat er op slechts vier 
woensdagen niet werd gewerkt (in 
2007: vijf keer) is het totaal aantal 
gewerkte uren net iets boven dat 
van 2007 uitgekomen, waardoor 
2008 na het recorc!jaar 2006 op de 
tweede plaats is gekomen, sinds de 
bos ploeg in deeember 1994 werd 
gevormd. 

Er is niet gewerkt op koninginne

dag, op oudejaarsdag, op 12 maart 
wegens zware storm, en op 2 juli 
wegens de hitte (boven de 30 gra
den). Op 49 woensdagmiddagen 
werd er in de natuur van Anna's 
Hoeve gewerkt, met gemiddeld 
b~jna 4,5 vrijwilligers gedurende 
gemiddeld ruim twee uur. Niet één 
maal was de regen spelbreker. 
In totaal werden er 446 werkuren 
genoteerd (in 2007: 441)" Dat is in
clusief de gebruikelijke theepauze, 
maar exclusief de reistijd (fietsen 
van huis naar Anna's Hoeve en 
terug). 

De groep bestaat momenteel 
uit vijf personen die echter niet 
allen iedere week kunnen komen 
helpen, plus één die slechts af 
en toe beschikbaar is. De meeste 
energie wordt gestoken in het 
bestrijden van de woekerende 
Amerikaanse vogelkers. Ook 
worden heideveldjes opengehou
den door alle opslag (boompjes 
en struiken) weg te halen, wor
den grote takken en omgewaai
de bomen verwijderd van wan
delpaden , en worden de plekken 
waar de groep aan het werk is 
ontdaan van zwerfvuil. Onge
veer 15% van de gewerkte uren 
werd (op verzoek van GNR) 
gestoken in het verwijderen 
van hoog opschietend onkruid 
(vooral distels en brandnetels) 
uit de jonge aanplant rondom 
de in 2006 heringerichte Speel
weide. Op zaterdag 1 november 
assisteerden bosploegleden bij 
de door de Vereniging georga
niseerde schoonmaak van het 
vijvergebied van Anna's Hoeve, 
in het kader van de landelijke 
aetie "Make A Difference Day". 
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a. Eigen vrijwilligersgroep (bosploeg Anna's Hoeve) 

Datum Aam Ure n Tot Uren 

2-1-08 4 2,0 8,0 vogelkers Berg 

9-1-08 5 2,3 11,5 2u. Brandnrtels, II u. vogelkers 

1 1,5 1,5 Bt'fg en rondom vijvers 

16-1-08 5 2,2 11 ,0 2u. Brandnetels, 9u. vogelkers 

23-1-08 5 2,2 11 ,0 2u. Brandnetels, 9u. vogelkers M.h. 

30-1-08 4 2, 1 8,5 lu. Brandnetels, 7,5 u.vogclkers 1\1h. 

6-2-08 4 1,0 4,0 werkkleding passen 

3 1,0 3,0 vogelkers Molshoopbos 

13-2-08 5 2,0 10,0 2u. Brandnetels, 8u. vogelkers 1\I1.h. 

20-2-08 4 2,25 9,0 2u . Brandnetels, 7u. vogelkers M.h. 

27-2-08 3 2,0 6,0 

1 1,0 1,0 7u. vogrlkers Molshoopbos 

5-3-08 4 2,25 9,0 2u. Brandnetels, 7u. vogelkers Mhb 

12-3-08 geen boswerk i. v. m. zware storm 

19-3-08 5 2,00 10,0 2u. Brandnrlels, 8u. vogelkers Mhb 

26-3-08 5 2,00 10,0 2u. Brandnetels, 8u. vogelkers Mhb 

2-4-08 5 2,20 11 ,0 2u . Brandnetels. I u. Drakenburg, 

2u. AH \·ij\·ergeb .. 6u . .\lolshoopbos 

9-4-08 1 I 

4 2,25 10.0 2u. Brandnetels. 8u \'ogelkers .-\S"'t;"* 

16-4-08 6 2,17 13.0 2u, Brandnetels, llu \'ogelkers 

.\Iolshoopbos/ ASchlV. \\'eg* 

*=incl. ca. 2 cC] 1 u. prov.Utreehl. 

23-4-08 5 2,20 11 ,0 2u . Onkruid, 9u Vogelkers Molshoopbos 

30-4-08 geen bos\Verk (Kon inginnC"dag) 

7-5-08 6 2, 17 13,0 2u. Onkruid, llu Vogelkers Molshoopbos 

14-5-08 4 2 8,0 8u. Vogelkers Molshoopbos (talud 1\27) 

21-5-08 5 2, 10 10,5 2u. Onkruid, 8,5u v.k.Mhb (talud A27) 

28-5-08 5 2,30 11,5 2u. Onkruid, 9,5u.v.k.Mhb 

4-6-08 5 2,20 II 2u. Onkruid, 9u. v.k.Begrazingsgebied 

11-6-08 4 2,00 8 2u. Onkruid , 6u . v.k.Begrazingsgebied 

18-6-08 5 2,10 10,5 2u. Onkruid, 8,5 u. vk Begrazingsgebicd 

25-6-08 3 2,0 6 vk Begrazingsgebied 

2-7-08 niet gewerkt: te heet 

9-7 -08 4 2,0 8 vk Begrazingsgcbied 

16-7 -08 5 2,0 10 2u. Onkruid, 8u . vk Begrazingsgebied 

23-7-08 4 2,0 8 2u. Onkruid, 6u. vk Begrazingsgebicd 

30-7-08 3 2,33 7 2u. Onkruid, 5u . L.Wasmerenrand 

6-8-08 5 2,2 II 2u. Onkruid, 9u . vk Begcgeb.+LvV:rand 

13-8-08 4 2, 13 8,5 2u. Onkruid, 6,5u.vk Begr.gcb. + LWrand 

20-8-08 4 2,13 8,5 2u. Onkruid, 6,5u.vk Begr.geb.+LW.rand 

27-8-08 3 2,25 6,75 

1 1,75 1,75 1,5 u.Onkruid, 7u .vk Begr.geb.+U,y.ralld 

3-9-08 3 2,5 7,5 

1 1,5 1,5 8u. vk Begr.geb. + L.vVasmerenrand 

10-9-08 4 2,00 8 8u. L.W.ralld+bospunl naast expaviljoen 

17-9-08 5 2,00 10 2u. Onkruid, 8u.Talud Anth.Fokkerweg 

24-9-08 4 2,00 8 2u. Onkruid, 6u.Talud + langs spoorbaan 

1-10-08 3 2,00 6 6u . langs spoorbaan 

8-10-08 3 2,00 6 6u. langs spoorbaan 

15-10-08 5 2,00 10 2u . Onkruid , 8u. langs spoorbaan,+ Ingcborg 
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22-1 0-08 4 2.00 8 8u. langs spoorbaan 

29-1 0-08 5 2.00 JO 2u. onkruid , 8u . bospercccl O pen Plek I 

5- 1 1-08 I 1.00 

4 2.00 9 9u. strook bij bank A27 

12-11-08 4 1.01) 8 2u. onkruid, 6u. Heitje e.o. 

19-11-08 + 2.00 8 2u. onkruid 

6u. bospercecl bij viaducr+faz.veldje 

26-1 1-08 + 1.00 8 2u. onkruid 

6u. bospercecl bij viaduct+talud A27 

3-12-ÎI8 2,00 8 8. prunus (Ria Rita Annemiek Ingeborg) 

In- 12- J3 5 2,00 JO 2u. onkrui d, 8u. langs Bfrgvijver 

: - - iJ-U8 3 2,00 6 6u. vijveroe\·ers lussen 3e/ Ie brug 

2+- 12-08 4 2.00 8 2u. onkruid , 6u . vijver vm Witte Strandje 

31 - 12-08 geen boswerk Oudejaarsdag 

TOTAAL 2008 446,5 (2007: ++1 101.2 0
0 

+9 x 219 gem . 4,47;++6.5 68.5 uur onkruid, 378 vogelkers + ov.) = 15% 

200 7: 

49 x met gemiddeld bijna +.5 mensen x gemiddeld 2,04 u. = 446,5 uu r (441 ) 

Toe te voegen: 

geschatte reistijd fiets 219 x ca. 20 mi n. + 73 uu r (73) 

TOTAAL I:'\CLCSIEF GESCHATTE R EISTijD, afgerond: = 5 19,5 uur (5 14) (= 101% van 2007) 

b. Schoonmaakacties met scholen: geen 

c. H eide-acties met scholen: 

O p dinsdag 25- 11-08 is met ca.1 8 kinderen van de Minckelersschool (grocp 5) en ca.6 begeleiders (incl. I van onze vereniging en excl. 

GNR:John Didderen) gewerkt op de hei. Dit was in het kadtr van natuurbclcvingsprojeet Natuur-Wij s van Staatsbosbe heer. Hel werk 

duurde incl. inleiding ca. I ,25 UUI~ totaal dus ca. 30 u. H et werken werd voorafgegaan door andere natuurbeleveingservaringen: wan-

delrn en boslun ch. 

Aangezien onze verfnigi ng niet de hoofdorganisator was, worden deze uren niet in dit overzicht meegeteld. 

d. TerreinacLies met anden." groepen of organisaties : 

zaterdag 1- 11 -2008 schoonmaakactie (Make a D iffcre nce Day) met 6 eigen mensen en 3 leden van Leefbaar Hilversum. 

Incl. inleidi ngh·oorbereiding ca. 2 uu r werk x 9 personen = 18 uur (0) 

TOTAAL ALLE _A.CTIES voor de ve rzekering (2008): 537 uur (5 14) 

SAMEl\\ TATTE:'\TD OVERZICH T VAN I 4 J AAR VELDWERK IN Ai'J:'\TA'S HOEVE, 
ui tsluitend acties mel onZf vereniging als (hoofd)organisator 

J aar Bos- O\·.erige Totaal uren 
ploeg acties 

(i nel. reistijd 

1995284- 113 

19962 19 0 

1997 140 140 

1998 100 122 

1999 118 112 

2000 128 160 

200 1 120 116 

2002 liS 154 

2003 155 51 

2004 126 26 

2005 418 123 

2006605 0 

2007514- 0 

2008519 18 

gcmiddeld 255 uren 8 1 urcn 336 uren 
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Spotje op safari: 
Anna's Hoeve is jarig! 
door Gerry Kluvers-Kessler 

Ha Safari-Spotter! 
Dit jaar staat Am1a's Hoeve in het zonne0e 

want het is de vijfentwintigste verjaardag van 
de club! Daarom speciaal voor jou de puzzel 
om in te kleuren. "Veet je dat een konijn wel 
elf jaar oud kan worden? Elf jaar in konij
nenjaren is ongeveer drieënnegentig jaar in 

mensenjaren. Héél erg oud, toch? 
Succes. 

u=z 

+ 
p=V -E 

- RMEN -IL 

-K STA=N JE=A" 
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Tot 

V+ 

+ 

G=V-S 

-N 
GKK 

spotje 

Waterstand 
Boven de grafiek in de \'Orige 
Koerier stond een uitgebreide 
toelichting bij de nieu\\e situatie 

die was ontstaan als gevolg \'an 

de waterbodemsanering in de 
achterste vijvers (24 april tot 20 
juni 2008). Helaas waren door een 
opmaakfout onder de grafiek ook 

nog vijf tekstregels blijven staan 
uit de eerste Koerier van 2008, 
die betrekking hadden op de peri

ode vóór de waterbodemsanering. 
Dat was dus erg verwarrend! 

De onderste lijn geeft: de grond
waterstand aan, zoals die is afge

leid uit aflezing van de Educatieve 
Grondwatermeter die sinds 3 
maart 2008 in A11l1a's Hoeve 
staat. D aarbij is aangenomen dat 
de Speeh\"eideijver in het voor

j aa r \"an 2008 op grondwaterpeil 

stond. Er was in die tijd namelijk 
nog geen toevoer van regenwater 

uit het regenwaterriool. (\'Vat je 
afleest is de diepte van het grond
water onder het maaiveld waar de 
meter staat. Die waarde is onge
veer driekwart meter verkeerd! Als 

je afleest dat het grondwater 240 
cm diep zit, is dat in werkel~jkheid 
maar ongeveer 165 centimeter. 
Hoe die fout is ontstaan is een 

raadsel , maar voor het volgen van 
de waterstanden is deze fout van 

geen belang. 

Als de Speelweidevijver meer dan 

ongeveer 3 centimeter boven de 
grondwaterstand staat, is dat met 

een afZonderlijke lijn aangegeven. 

Sinds begin oktober is dat dus 
continu het geval geweest. Grote 
regenbuien zijn te herkennen aan 

de pieken, veroorzaakt door grote 
toestroom uit het regenwaterriool 
via de Van Riebeeckvijver. Maar 

als het niet blijft regenen zakt 
het water snel weer weg naar het 

grondwater. 
De bovenste lijn geeft het peil van 

de achterste vijvers weer. Van eind 
april tot half juli is er niet geme-



I 

II n grondwaterstand 
ten i.un. de waterbodemsanering-. 
Dit wordt aangegeven met tt'n 
streepjeslijn (ruw gec chat peil). 
Van half augu tu tot half de
cember stegen het 2;lOnclwater en 
het peil van de . pteh\"C>idevijver 
per saldo n~t"\eer 20 centimeter. 
Maar in . periode zakten de ach-

terste vijvers, die worden gevoed 
vanuit de Lorelltzvijver, per saldo 
40 centimeter. Doordat deze vijvers 
tegenwoordig hoger staan t.O.V. 

het grondwater dan de Speel wei
devüver, zakt het water cr sneller 
w·eg. ~laar daar staat tegenover 

dat er ook in droge t~jden perma:-

nent water wordt toegevoerd, het 
zogenaamde interceptiewater (voor 
uitleg: zie de vorige Koerier). 

Sinds half december is het peil van 
de achterste ~jvers echter zo'n 60 
cm gestegen, een halve meter méér 
dan de stijging van het grondwa
terpeil en van de Speelweidevijver
Dit is verheugend: de achterste 
vijvers komen alweer in de buurt 
van het oude streefpeil! Maar 
een verklaring voor dit fenomeen 
hebben we nog nergens kunnen 
vinden. 
Met deze weelde is het overigens 
gedaan zodra later dit jaar het 
Damme~e zal zijn vervangen 
door een nieuwe brug. Alle vijvers 
krijgen dan weer hetzelfäe peil, 
zoals vóór de jaren zestig toen het 
Damme~e werd aangelegd. Dat 
peil komt vanzelfsprekend ergens 
halverwege de huidige peilen te lig
gen, dus maximaal enkele decime
ters boven het grondwater . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 

Opgave lidmaatschap Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve 

Stuur dit !(Jrmulier ingevuld op naar het secretariaat: 

F. Carrière 
Rozenstraat 30 
1214 BT HIL\"ERSUM 

Ondergetekende, 

Naalu: ............................ , ................... , ................................. p,{/V 

.-\dres: .... . ........................................................................... .. 

P()~tcode: ......................... \Voonplaats: ................................................................... ............. . 

Telefoonnummer: .................... '" ............... E-mail: 

Handtekening: ................. . .......................................... . 

geeft zich op voor het lidmaatschap van de Vereniging tol Behoud van Anna's Hoeve. De contributie bedraagt 
minimaal EUR 1,83 per jam: Hiervoor ontvangt u een àcceptgirokaart. 
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De AnnaÕ s Hoeve Koerier
De AnnaÕ s Hoeve Koerier is het nieuws- en me-
dedelingenblad van de Vereniging tot Behoud van 
AnnaÕ s Hoeve. Het blad verschijnt drie keer per jaar. 
Overname van artikelen is toegestaan met bronver-
melding. Kopij is welkom, aanlevering bij voorkeur 
in elektronische vorm bij Ž Ž n van de redactieleden: 
teksten in .DOC-formaat en afbeeldingen in .JPG-
formaat. Als elektronische aanlevering voor u een 
probleem is, neemt u dan contact op met de redactie.

Druk:  Drukkerij BrŸg emann, Hilversum
Opmaak: www.ontwerpfabriek.com, Hilversum
Oplage: 870 exemplaren
Op Internet: www.vb-annashoeve.nl

De redactie
De redactie van de AnnaÕ s Hoeve Koerier bestaat uit de 
volgende personen:

S. Koopman (eindredactie)
Oude Amersfoortseweg 140, 1212 AJ HILVERSUM
ahkoerier@yahoo.com, 035-7723267

H. Bergsma
Fuchsiastraat 34, 1214 GK HILVERSUM
035-6212667

M. Evers
Eemnesserweg 115, 1223 GD HILVERSUM
035-6856316

M.L. Ruitenberg
Lijsterweg 70 1221, JM HILVERSUM
035-6832762

De vereniging
De Vereniging tot Behoud van AnnaÕ s Hoeve e.o. is 
opgericht in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten 
Hilversum en Laren gelegen gebied AnnaÕ s Hoeve in 
stand te houden als natuurgebied met rustige recre-

atie. De vereniging onderneemt hiertoe onder meer de 
volgende activiteiten: overleg met gemeenten, terreinbe-
heerders en de waterbeheerders, geven van rondleidin-
gen en het uitvoeren van beheerwerk.

Lid worden?
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor 
iedereen die de doelstelling van de vereniging onder-
steunt. De contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 
per jaar. Neem voor meer informatie of  aanmelding 
voor het lidmaatschap contact op met de secretaris.

Uw gegevens wijzigen?
Neemt u voor wijziging van uw gegevens, bijvoorbeeld 
als u verhuist, contact op met de secretaris.
 
Het bestuur
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van AnnaÕ s 
Hoeve e.o. bestaat uit de volgende personen:

R. Bochardt Voorzitter 06-25196250
W. Brugman Secretaris 06-12924922
J.J.M. de Ridder Penningmeester 035-6835031
H. Bergsma Gewoon lid 06-43498954
C.A.N. van Vliet Gewoon lid 035-6833007

Algemeen e-mailadres van de vereniging:  
annas_hoeve@yahoo.com

Overige handige informatie
Algemeen beheer:   Poul Hulzink, hoofd terrein-

beheer, GNR
Dagelijks beheer:  Gerrit Kremer, regiobeheer-

der Zuid, GNR 
Contactgegevens GNR:  035-6214598,  

Internet: www.gnr.nl
GAD Toezicht 
en handhaving: 035-6991888
Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734
E-mailadres van de webmaster: 
  webmaster@vb-annashoeve.nl 
E-mailadres van de vereniging: 
 annas_hoeve@yahoo.com
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Van de redactie  
Door Sander Koopman 
Het voorblad van dit nummer ziet er iets anders uit dan 
gebruikelijk. U treft er nu namelijk ook een kindertekening 
op aan, gemaakt door een leerling van de Minckelersschool. 
De tekening is gemaakt in het kader van een project waarbij 
de leerlingen enkele lessen kregen over natuur, en op bezoek 
zijn geweest in AnnaÕ s Hoeve. Op de juiste manier gebracht, 
vooral voorzien van de nodige beleving, kan natuur blijkbaar 
toch wel een positieve ervaring achterlaten in het brein van 
jongeren, ook al lijkt het oppervlakkig vaak of  natuur hen 
Ò niet boeitÓ . Ook tijdens de MADD schoonmaakactie kon-
den we dit constateren. Hier zijn eveneens actief  jongeren bij 
betrokken geweest, die prima meededen en dit, afgaande op 
de eerste indrukken, nog leuk vonden ook. Dit is hoopgevend 
voor de toekomst van de natuurbescherming, die toch van 
deze generatie zal afhangen.
In deze Koerier verder weer de nodige aandacht voor interes-
sante en leuke natuurwaarnemingen in AnnaÕ s Hoeve. Een 
erg leuke bijdrage daaraan is het artikel over slakken van Ger-
ry Kluvers, dat ons een onverwachte blik biedt op het leven 
van deze glibberige kruipers. Verder leest u ook wat bezoekers 
vinden van de tijdens de afgelopen winter uitgevoerde bos-
werkzaamheden, en of  er alweer jonge boompjes opkomen op 
de kale vlaktenÉ
Gerard Peet houdt ons op de hoogte van de planvorming rond 
AnnaÕ s Hoeve, zowel vanuit het project Ò De Groene SchakelÓ  
als vanuit het reguliere beheerplanningsproces van het GNR. 
Vanuit beide planstromen zijn er de komende jaren nogal wat 
activiteiten te verwachten, ongeacht of  de HOV-baan er nou 
wel of  niet komt.
Daar dit nummer het eerste nummer na de Algemene Le-
denvergadering is, treft u hierin ook het verslag aan van deze 
vergadering, en maken we kennis met Ruud Bochardt, die de 
verenigingskar trekt sinds mei.
Helaas constateren we in dit nummer ook dat het vanda-
lisme op AnnaÕ s Hoeve inmiddels volledig uit de hand loopt. 
Verschillende banken zijn de laatste tijd in rook opgegaan, 
waarbij soms zelfs kampvuurtjes zijn gestookt van de planken. 
Daarnaast komt het geregeld voor dat jongeren met brom-
mers het natuurgebied intrekken. Allemaal zorgwekkende 
ontwikkelingen! Desondanks wenst de redactie u weer veel 
lees- en puzzelplezier met dit nummer. 



4 AnnAÕ s Hoeve Koerier 

Uit de oude doos
In het kader van het 25-jarig jubileum van 
de vereniging in 2009 publiceren we in 
elke Koerier een artikel uit de beginjaren 
van de Ò CourierÓ . Deze keer: Ò Op het 
natuurpadÓ , uit Koerier 1985-2. Ook in 
de beginjaren was natuurstudie blijkbaar 
een geliefde bezigheid in de vereniging. En 
in die tijd waren de schildpadden (zie ook 
elders in dit nummer) ook al een beziens-
waardigheid! Opvallend is dat in het artikel 
uitsluitend diersoorten worden genoemd, 
en dat de toch veelzijdige flora hier onver-
meld blijft. De oproep aan leden om kopij 
aan te leveren is anno 2009 nog onverkort 
van toepassingÉ

Sinds de algemene ledenvergadering 
in mei ben ik voorzitter van de Vereni-
ging tot Behoud van AnnaÕ s Hoeve. 
Met Winnifred Brugman heb ik stui-
vertje gewisseld, zij is nu secretaris. Als 
Hilversummer ken ik vanzelfsprekend 
AnnaÕ s Hoeve. Daarnaast heb ik in 
het verleden geregeld als dagvoorzit-
ter bijeenkomsten geleid over AnnaÕ s 
Hoeve. 
Ik herinner me nog heel goed Ž Ž n zoÕn  
bijeenkomst. Aanwezig waren verte-
genwoordigers van gemeenten waar-
onder Hilversum, het Hoogheemraad-
schap, GooiÕ s Natuurreservaat, de 
provincie Noord-Holland, sportclubs, 
de kynologenvereniging, de Vereni-
ging tot Behoud van AnnaÕ s Hoeve, 
Rijkswaterstaat, NS, enzovoorts. Het 
ging over de herinrichting van AnnaÕ s 
Hoeve; over woningbouw, het ver-
plaatsen van de waterzuiveringsinstal-

latie, het schoonmaken van de vijvers. 
AnnaÕ s Hoeve was altijd voor velen 
een interessant gebied waarbij de 
belangen nogal uitŽ Ž n en soms dwars 
tegen elkaar in liepen. Het zo groene 
en rustieke AnnaÕ s Hoeve kon politiek 
zeer explosief  zijn.

Als nieuwe voorzitter tref  ik nog 
steeds een buitengewoon boeiend, 
groen en rustiek gebied aan. Maar 
politiek gezien blijft het explosief. Nog 
los van het feit dat het laatste woord 
nog niet gezegd is over bovengenoem-
de themaÕ s, speelt de discussie over de 
HOV.
Dit alles doet ons wel eens vergeten 
dat AnnaÕ s Hoeve ook zeer belangrijk 
kan zijn voor toekomstige generaties. 
Ik denk dan vooral aan het educatieve 
aspect. Het zou in mijn ogen een 
goede zaak zijn om te onderzoeken op 
welke wijze AnnaÕ s Hoeve op het edu-
catieve vlak een bijdrage kan leveren 
aan jeugdigen.
Dan nog even in het kort iets over 
mijzelf. Na mijn studie Politieke We-
tenschappen heb ik jaren in diverse 
staf  en managementfuncties gewerkt 
in de jeugdzorg, het onderwijs en het 
welzijnswerk. De laatste jaren werkte 
ik in de media en presenteerde In 
Derde Termijn op TV Hilversum. Nu 
geef  ik leiding aan BoombergMedia, 
een stichting die zich richt op commu-
nicatie-ondersteuning.

Even voorstellen:  Ruud Bochardt
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Aanwezig:
Zittende bestuursleden:
Winnifred Brugman (voorzitter)
Frances Carri• re (secretaris)
Sander Koopman (gewoon lid)
Hans de Ridder (penningmeester)
Kees van Vliet (gewoon lid)

Kandidaat-bestuursleden:
Ruud Bochardt (secretaris / voorzit-
ter)
Hennie Bergsma (gewoon lid)

Leden:
Willem Griffioen, Meijndert Ruiten-
berg, Rutger Coucke, Gerard Peet, 
Rob en Ineke Marx, Hetty Harder-
Elzinga, Ron en Ans Haanschoten, 
Jan Paul van Hemert, Roel Luijer,  
C.J. Wiggerts, J. Wilting, F. Duin-
hoven, S. de Vente, Marcel van  
Coesant, Hil Bokhorst, Wil Vermeer 
en Jelle Harder. 

1. Opening door de voorzitter
Winnifred Brugman opent de ver-
gadering en heet alle aanwezigen 
welkom. 

2. Notulen van de op 23 april 2008 
gehouden jaarvergadering
Gerard Peet heeft twee opmerkingen:
Lijst aanwezigen: Daarnaast 17 leden, 
te weten É
Punt 8, benoeming nieuwe kascontro-
lecommissie: De vergadering kiest É. 
voor de kascommissie: 
Ron Haanschoten
De notulen worden verder ongewij-
zigd goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken: geen

4. Jaarverslag van de secretaris: 
wordt ongewijzigd goedgekeurd.

5. Financieel jaarverslag 2008 en 
begroting 2009
Hans de Ridder geeft een toelichting. 
Ondanks het ledenverlies zijn de 
inkomsten uit contributies hoger dan 
vorig jaar, omdat de leden gemiddeld 
meer contributie hebben betaald. 
Verder is er voor dit jaar voorzichtig 
begroot.
Het boekje over AnnaÕ s Hoeve dat vijf  
jaar geleden werd uitgegeven, werd 
tot voor kort beheerd door Rob en 
Ineke Marx. Sinds januari 2009 is het 
beheer overgegeven aan de penning-
meester. Hans de Ridder bedankt Rob 
en Ineke voor hun werk en geeft hen 

Notulen Algemene Ledenvergadering 13 mei 2009
namens de vereniging een bloemetje. 
Opmerkingen van de leden:
Rente-opbrengsten:
Marcel wil weten hoe het komt dat uit 
het vermogen ad 15.000 euro slechts 
64 euro aan rente is verkregen? Nor-
maal krijg je 3 Ð 4 % r ente, wat zou 
neerkomen op 500 Ð 600 e uro. 
Antwoord: het gaat hier om een 
zakelijke rekening, en dan is om een 
goede rente te krijgen een minimum 
van 15.000 euro nodig; als we zoÕn  
groot bedrag vastzetten, hebben we te 
weinig cashflow. 
Ineke merkt daarbij op dat je bij een 
kwartaalrekening meer rente krijgt. 
Antwoord: Hans zal daarnaar infor-
meren.
Onkosten bosgroep:
Gerard deelt mede dat de onkosten 
van de bosgroep niet in de jaarreke-
ning opgenomen zijn, omdat de reke-
ning te laat is ingediend. Die rekening 
komt volgende week.

Motie:
Marcel: dient een motie in, die hij in 
stemming wil brengen. De tekst luidt:
Ò Veel leden van de vereniging zullen 
wat extra contributie betalen in de 
verwachting dat dit ten goede komt 
aan het natuurgebied van AnnaÕ s 
Hoeve.
Dit is echter maar beperkt waar, want 
na aftrek van de operationele kosten 
worden de jaarlijkse overschotten 
toegevoegd aan het vermogen. Er 
gebeurt verder niets mee. 
Het is voor het natuurgebied waar 
wij voor staan, beter dat geld daarin 
wordt ge•n vesteerd en niet wordt 
opgepot. Het moet zeer goed mogelijk 
zijn om van de bijna 18.000 euro die 
in kas is minstens 10.000 euro aan te 
wenden voor investeringen.
Motie:
De algemene ledenvergadering van 
de Vereniging tot Behoud van AnnaÕ s 
Hoeve draagt het bestuur op om op 
korte termijn minstens 10.000 euro ter 
beschikking te stellen aan het Goois 
Natuurreservaat met het verzoek om 
passende besteding van dit geld op het 
terrein van AnnaÕ s Hoeve.Ó

Discussie over de motie:
Gerard stelt dat er al vaker over dit 
punt gediscussieerd is. Het is belang-
rijk dat er een buffer blijft voor het 
geval de vereniging een rechtszaak 
moet voeren. 
Sander geeft door dat het bestuur al 

heeft nagedacht over het komende 
jubileum; dat kan 2000 ˆ  3000 euro 
kosten, wat niet in de begroting is op-
genomen. De vereniging is jaarlijks ca. 
4000 euro kwijt aan kosten. Winnifred 
meldt dat er ruim 15.000 euro over is 
na aftrek van de jubileumkosten.
Hans vindt dat je zou kunnen bekijken 
of  de buffer nu te groot geworden is. 
Er is besloten om niet zoÕn  groot be-
drag aan GNR te schenken, maar in 
het kader van het 25-jarig bestaan van 
de vereniging zou je wel een schenking 
van 2.500 euro kunnen doen; dat is 
dan ook het voorstel van het bestuur.
Volgens Gerard kun je ook een 
geoormerkte schenking doen aan 
GNR, mits het in het beleidsplan past. 
Meijndert stelt daarop voor het geld 
aan een uitkijktoren te laten besteden.
Volgens Gerard is echter het plan 
daarvoor alweer ingetrokken.

Ineke vraagt daarop wie de motie 
steunt.
Jan Paul merkt daarbij op dat je een 
motie van tevoren hoort in te dienen. 
Je zou daarom een extra vergadering 
hiervoor moeten inroepen. Anders is 
er te weinig draagvlak. Volgens Mar-
cel staan de statuten ook toe dat je nu 
al beslist.

De voorzitter leest de motie voor, 
waarna wordt gestemd: 1 stem voor, 
de rest tegen. De motie is daarmee 
afgewezen.
De voorzitter stelt voor iets anders met 
de motie te doen. Volgens Roel kan 
het geld aan een uitkijktoren worden 
besteed. De voorzitter zegt dat alle 
voorstellen welkom zijn; volgend jaar 
wordt hierover een formeel besluit 
genomen. Sander voegt toe dat het 
bestuur dit als een signaal beschouwt. 
Jan Paul merkt daarbij op dat de 
motie wel is afgewezen. Ineke vindt 
dat we moeten kijken naar de juiste 
procedure, hoe je in het vervolg zoiets 
moet behandelen.

6. Verslag van de kascontrole-
commissie en benoeming nieuwe 
kascontrolecommissie
Hans de Ridder leest het verslag van 
de kascommissie voor: 
Op 7 mei 2009 zijn door de kascon-
trolecommissie, de heren J.P. van 
Hemert en G. Peet, de boeken van de 
penningmeester over het jaar 2008 
gecontroleerd.
De volgende zaken zijn gecontroleerd: 
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het kassaldo, het girosaldo, het saldo 
van de kapitaalrekening, steeksproefs-
gewijs een aantal uitgaven gedaan in 
het jaar 2008 en het financieel over-
zicht. 
Hierbij zijn geen onrechtmatigheden 
gevonden.
De kascommissie stelt dan ook voor 
om het bestuur van de vereniging 
decharge te verlenen.
Hilversum, 07/05/09, JP van Hemert 
 Hilversum, 07/05/09, G Peet
Gerard Peet merkt daarbij op dat hij 
vorig jaar niet is benoemd als lid van 
de kascommissie en vraagt de ver-
gadering of  ze het eens zijn met zijn 
benoeming. De vergadering stemt 
ermee in. 

De vergadering kiest voor het vol-
gende jaar de volgende leden voor de 
kascommissie:
Roel Luijer en Ron Haanschoten 
met als reserveleden Gerard Peet en 
Meijndert Ruitenberg.

7. DŽ charge bestuur van vorig 
jaar 
De vergadering verleent het bestuur 
dŽ charge.

8. Aftreden bestuursleden
De volgende bestuursleden treden af:
Frances Carri• re (secretaris, niet her-
kiesbaar)
Sander Koopman (algemeen lid, niet 
herkiesbaar)
Kees van Vliet (algemeen lid, herkies-
baar)
Voor hen worden twee nieuwe be-
stuursleden voorgedragen.

9. Bestuursverkiezing
Het bestuur heeft de volgende aspi-
rant-bestuursleden voorgedragen:
Henny Bergsma als algemeen lid
Ruud Bochardt, oorspronkelijk als 
secretaris maar bij nader inzien als 
voorzitter. Winnifred wordt dan in 
plaats van Frances secretaris. 

10. Inventarisatie van idee‘ n voor 
nieuwe activiteiten
Het bestuur licht toe wat er is gebeurd 
met de idee‘ n die tijdens de ledenver-
gadering van vorig jaar zijn geopperd:
-Opruimen zwerfvuil: is niet per-
manent geregeld, maar er zijn wel 
incidentele acties gehouden.
-Educatie: er is eind vorig jaar door de 
vereniging een excursie gehouden en 
in april 2009 door het IVN Gooi. 
-Daarnaast heeft het GNR eind 2008 
enkele excursies gegeven. 
-Samenwerking met scholen: is nog 

niet opgestart wegens gebrek aan 
capaciteit in het bestuur.

De leden geven de volgende idee‘ n 
door:
Bosploeg:
Marcel wil versterking bosploeg: er 
zijn nu maar 4 ˆ  5 leden
Samenwerking met scholen in de 
buurt:
Roel meldt dat er vroeger contact 
was met de Nassauschool: er werden 
excursies gehouden en de kinderen 
hielpen met vuil opruimen. Kan dat 
niet weer opgepikt worden? Sander 
vindt dat we daar inderdaad meer 
werk van moeten maken. Gerard ver-
telt dat het toenmalige hoofd van de 
school is vertrokken, waarna het con-
tact is verwaterd; we moeten daarom 
het contact opnieuw opbouwen. Ineke 
vraagt waarom vooral contact was 
met de Nassauschool. Dat is volgens 
Roel omdat die school dichtbij AnnaÕ s 
Hoeve is. Gerard merkt erbij op dat 
er eerst meer scholen waren waarmee 
we samenwerkten, gesteund door 
het Steunpunt Milieueducatie; dat 
steunpunt is helaas opgeheven. Henny 
Bergsma zegt toe eraan te gaan wer-
ken en Sander merkt op dat je dat niet 
alleen via het steunpunt hoeft te doen.

HOV:
Jan Paul wil actie gaan voeren in 
verband met de HOV; je zou bijv. 
door middel van een lint inzichtelijk 
kunnen maken waar die HOV gaat 
lopen. Meijndert merkt daarbij op dat 
er op 23 mei as. een wandeling wordt 
gehouden langs dat tracŽ ; die begint 
om 10.00 uur bij de Anthony Fokker-
weg hoek Liebergerweg. Dat komt ook 
op de website.
Verder vraagt Meijndert zich af  of  
de aanwezigheid van vleermuizen bij 
de Anthony Fokkerweg gebruikt kan 
worden om de HOV tegen te houden. 
Hij zal dat in zijn archief  opzoeken.
25-jarig bestaan van de vereniging:
Bij het vijfjarig bestaan werden aan 
alle scholen kleurplaten aangeboden: 
doen we nu ook zoiets?
Halt-projecten:
Ineke stelt voor dat Halt-projecten ook 
in AnnaÕ s Hoeve worden gehouden.

10a. Mededelingen van het bestuur

Nieuw steunpunt milieueducatie:
Sander vertelt dat vanuit IVN Noord-
Holland een nieuw steunpunt is opge-
richt bij de Stichting Omgevingsedu-
catie; daarvoor is een medewerkster 
voor 6 uur per week aangesteld. Het 

bestuur probeert bij de vergaderingen 
aanwezig te zijn. 
Jubileumcommissie:
Voor de viering van het 25-jarig 
jubileum wil het bestuur een com-
missie opzetten. Wie van de leden wil 
meedoen? Uit de stukken blijkt dat 
de vereniging op 13 december 1984 
is opgericht. Gerard merkt daarbij op 
dat de oprichtingsvergadering al op 17 
april van dat jaar plaatsvond. Om le-
den voor die commissie te werven stelt 
Roel voor een oproep van het bestuur 
op de website te zetten. Jan Paul vindt 
dat je ook iets definitiefs moet doen, 
niet alleen een feest. Sander zegt dat 
idee‘ n welkom zijn; er is echter ook 
inzet vereist.
Website:
Winnifred deelt mee dat er een nieuwe 
opzet van de website komt, die wordt 
tijdens het jubileum in december ge-
presenteerd. Roel is ermee bezig.

11. Rondvraag
Website:
Roel:
Hij is begonnen met de website van-
uit zijn privŽ -website. Hij vindt het 
jammer dat er zo weinig informatie 
vanuit het bestuur komt. Daar zal het 
bestuur aan werken.
Ron:
Er moet een betere taakverdeling 
komen tussen de website en het blad: 
de Koerier zou meer een opinieblad 
moeten worden en de website meer 
nieuws bevatten. Sander zegt daarop 
dat kort nieuws inderdaad voor de 
website is. Voor de Koerier is meer 
kopij nodig. Ineke merkt daarbij op 
dat veel leden geen internet hebben. 
Jan Paul geeft aan dat de website al 
vanuit het vorige bestuur is besproken. 
Er is toen al gepraat over de link tus-
sen blad en website; daar is later nooit 
meer wat mee gebeurd. Hij heeft 
mailtjes gestuurd richting het bestuur 
waarop geen antwoord kwam. Wat is 
het e-mailadres van het bestuur? Dat 
is annas_hoeve@yahoo.com. 
HOV:
Wil:
Is er al een brief  geschreven aan de 
provincie over de HOV? Winnifred 
vertelt dat er morgen (14 mei) een 
gesprek is met de wethouder hierover. 
Gerard:
Hij heeft een kopie van de plankaart 
van de HOV gemaakt; vanoch-
tend (13 mei) werd het plan voor de 
buurtcomitŽ Õ s gepresenteerd. Aan de 
zuidzijde van AnnaÕ s Hoeve verandert 
veel; hij nodigt de leden uit om de 
kaart te bekijken.
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Doorsteken dammetje:
Ineke:
Binnenkort wordt het dammetje door-
gestoken: wat gebeurt er dan met de 
vis? Gerard vertelt dat de vissen dan 
bij de speelweide komen.
Bank afgebrand:
Ineke:
Wat doet het bestuur met het feit dat 
een bank op AnnaÕ s Hoeve alweer 
is afgebrand? Sander vertelt dat het 
bestuur hierover komende vrijdag (15 
mei) een afspraak heeft met GNR.

PAUZE

Lezing door Wim Genuit, raadslid van Groen 
Links in Baarn, over het bestemmingsplan 
Drakenburgergracht (het gebied ten oosten van 
AnnaÕ s Hoeve)

Historie van het gebied:
Wim geeft eerst een overzicht van 
de geschiedenis van dit gebied: in de 
veertiende eeuw is hier veen ontgon-
nen, in de 17e eeuw kwamen er land-
goederen en in de 19e eeuw werden er 
bossen geplant. Er is dus een combi-
natie van weiland en bos. 
Wat de bebouwing betreft: in 1930 
is de volkshogeschool Drakenburg 
gebouwd, wat nu een conferentieoord 
is; verder is er in 1955 Nieuwenoord 
gesticht met later aan de overkant van 
de Zandheuvelweg Eemeroord, twee 
instellingen voor verstandelijk gehan-
dicapten die de laatste tijd steeds meer 
samenwerken. Daarnaast is in 1995 
de boerderij van Staatsbosbeheer aan 
Hans Blokzijl verkocht, die een bo-
mencentrum heeft met een bezoeker-
spaviljoen en plannen heeft om dit uit 
te bouwen met allerlei andere bouw-
werken; de gemeente Baarn heeft dat 
tot nu toe tegengewerkt. Naast dat 
bomencentrum wil een ondernemer 
een wellnesscentrum vestigen. 
In 2005 hebben de beide gehandicap-
teninstellingen de ontwikkelingsvisie 
Parkwijk Zandheuvelweg gepresen-
teerd, waarbij de instellingen worden 
samengevoegd en rond de woningen 
voor de cli‘ nten ook burgerwoningen 
komen; dat wordt wel Ò omgekeerde 
integratieÓ  genoemd. Voor dit ge-
bied is door de gemeente Baarn een 
ontwikkelingsvisie gemaakt, waarbij 
wordt gesteld dat de instellingen wel 
woningen mogen bouwen, maar in 
ruil daarvoor gebied moeten terug-
geven aan de natuur, vooral bij de 
Ecologische Hoofdstructuur (dichtbij 
de spoorlijn). 
Wat de Zandheuvelweg betreft was 
het oorspronkelijke plan om die via de 

Oud Eemnesserweg om te laten leg-
gen, maar de gemeente Eemnes heeft 
dat tegengehouden. Daarna is het 
plan gemaakt om de weg strak om het 
gebied van Eemeroord heen te leggen, 
wat weer andere nadelen bleek te 
hebben. Het laatste plan is nu om de 
Zandheuvelweg op de huidige plaats 
te verdiepen en op het maaiveld een 
oversteek te maken. 

Natuur:
Wat de natuur betreft zijn er de vol-
gende problemen in het gebied:
Terugtrekkende landbouw, want die 
kan hier niet efficiënt genoeg zijn
Vervuiling van het landschap, bijv. 
door bedrijfsruimtes
Plannen voor huizenbouw door de 
instellingen

De spoorlijn als barri• re
Het gebied maakt deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur, dus de 
kwaliteit van de natuur moet bewaakt 
worden.

Politieke ontwikkelingen:
In 2004 is door de provincie Utrecht 
het streekplan voor dit gebied vast-
gesteld, waarbij de zgn. rode con-
touren zijn vastgesteld waarbinnen 
gebouwd mag worden en is gesteld dat 
alle ontwikkelingen in het gebied de 
kwaliteit van het landschap ten goede 
moeten komen; omgekeerde integra-
tie binnen de beide instellingen mag 
daarom alleen als het gebied er beter 
van wordt. In november 2005 is op 
grond daarvan het ontwikkelingsplan 
van Baarn, Eemnes en Soest vastge-
steld, wat echter niet is uitgevoerd. In 
2006 kwam een nieuwe coalitie in de 
gemeente Baarn met de VVD, PvdA 
en CDA, die sterk inzette op het be-
lang van werkgelegenheid. Eind 2006 
kwam er een gebiedsvisie, waarbij 

de plannen van de instellingen gro-
tendeels waren opgenomen; daarbij 
zou er tegenover de Zandheuvelweg 
op het terrein van de boerderij een 
wellnesscentrum komen; de gemeente 
wil het voorkeursrecht voor dat gebied 
hebben om dat wellnesscentrum te 
kunnen realiseren. Daarvoor moet 
het bestemmingsplan voor juni 2009 
worden vastgesteld. In januari 2009 
is het plan in de raad gekomen en 
goedgekeurd, waarna de provincie 
heeft gereageerd dat het vreemd is om 
toch een wellnesscentrum op die plek 
te realiseren. De provincie heeft in een 
zienswijze aangegeven dat zij niet ak-
koord gaat met het plan. Daarom stelt 
de gemeente nu het vaststellen van het 
bestemmingsplan uit. 
De fractie van Groen Links in Baarn 
heeft daarbij steeds geciteerd uit het 
streekplan waarin staat dat de kwali-
teit van het gebied omhoog moet en 
dat gebeurt niet met zoÕn  wellnesscen-
ter, dat veel verkeer aantrekt en 200 
parkeerplaatsen nodig heeft. Momen-
teel ziet het ernaar uit dat de provincie 
Groen Links daarin steunt. 
Er zijn nu dus twee grote problemen:
De Zandheuvelweg als barri• re tussen 
de instellingen, zodat de samenvoe-
ging van de terreinen niet kan worden 
gerealiseerd.
De plannen voor een wellnesscenter. 
Opmerkingen van de leden:
Het gebied van Amerpoort betekent 
door de hekken eromheen een ver-
sterking van de Ecologische Hoofd-
structuur: daar is veel bos en weinig 
verstoring. 
Het is vreemd dat die twee instellin-
gen niet fuseren. 

De voorzitter bedankt Wim voor zijn 
uiteenzetting en stelt vast dat er in dit 
gebied nog grotere problemen zijn 
dan in AnnaÕ s Hoeve. 

Wie neemt het stokje over?
Ik heb nu een aantal jaren de opmaak van Anna’s Hoeve Koerier 

verzorgd en het wordt tijd een opvolger te zoeken.

Bent u of  kent u een DTP’er 
die het werk van de Vereniging tot behoud van Anna’s  Hoeve 

wil ondersteunen door de Koerier op te maken?
Neem dan contact op met  Ontwerpfabriek, Rutger Coucke

035 772 35 62
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In januari heeft het Goois Natuur-
reservaat op twaalf  plekken in AnnaÕ s 
Hoeve flinke stukken bos gekapt, 
voornamelijk naaldbomen. In de 
eerste helft van maart zijn op zes 
percelen jonge loofboompjes en/of  
struiken aangeplant, Ž Ž n perceel is 
bestemd om zich te ontwikkelen tot 
nieuw heideveldje, en in vijf  percelen 
mag de natuur het bos helemaal op 
eigen kracht vernieuwen. Resten van 

den verder, en vroegen enkele vaste 
bezoekers van AnnaÕ s Hoeve naar hun 
mening over de uitgevoerde werk-
zaamheden.

Van donker bos naar  
doorki jkbos
Mevrouw Wil Vermeer kwam 20 jaar 
geleden naar Hilversum. Zij woont 
aan de Liebergerweg, vlakbij het
natuurgebied en is erg begaan met de 
natuur in AnnaÕ s Hoeve, inclusief  de 
dieren die daar v——r komen. 
Zij schrok flink toen ze de ene na de 
andere kale plek in de bossen van 
AnnaÕ s Hoeve ontdekte, en schreef  
het GNR daar een pittige brief  over. 
Die werd keurig beantwoord, maar 
dat heeft haar mening niet erg ver-
anderd. Het Ò donkere bosÓ  hoort 
voor haar gevoel bij AnnaÕ s Hoeve, 
en al die kale plekken geven haar een 
onplezierig gevoel. Een Ò doorkijkbosÓ , 
zoals vooral in het oostelijk gedeelte 
thans ontstaan, geeft te weinig privacy, 
niet alleen voor haar, maar ook voor 
anderen, is haar mening. Je ziet elkaar 
al van verre aankomen en dat is tevens 
niet bevorderlijk voor de veiligheid, 
speciaal voor de vrouwen. Volgens 
mevrouw Vermeer was er in AnnaÕ s 
Hoeve al afwisseling genoeg. Uit de 
geplante jonge boompjes ontstaat 
wel nieuw bos, maar dat gaat erg 
langzaam. Zij heeft begrepen dat er 
de komende jaren nog meer oud bos 
gaat verdwijnen, en daar ziet zij erg 
tegenop. Zij vindt dat het karakter 
van AnnaÕ s Hoeve daardoor wordt 
aangetast. Zij vreest dat het unieke 
nestelen van reigers in de toppen van 
sparrenbomen binnenkort verleden 
tijd zal zijn. Er zijn nu al douglasspar-
ren omgehaald waar vroeger reigers 
in nestelden. Voor de bodemsanering 
van de vijvers is er rondom de oevers 
ook veel groen weggehaald. Ook dat 
vindt zij een verslechtering, met name 
voor de reigers en andere vogels in 
AnnaÕ s Hoeve.

Het bos een bende
Op een vrijdagmiddag spreek ik 
Meine Keulen aan. Hij is een van 
onze vrijwilligers die een Koerierwijk 
bezorgt. Indertijd heeft Meijndert 
Ruitenberg hem daarvoor gestrikt, net 
als hijzelf  een wandelaar-met-hond. 
We staan achter het bankje bij de 
eerste brug, met uitzicht op het voor-
malige sparrenbos langs het Berken-
laantje. Wat hij ervan vindt? Na een 
moment van stilte begint Keulen: Ò  
Tja.... er is nu meer ruimte, met meer 

Bezoekers van Anna Õ s  Hoeve 
over de bosrenovatie

Door Gerard Peet

De afgelopen winter heeft Anna’s Hoeve dankzij grootschalige boskap een geheel ander aanzien 
gekregen. Vanuit het perspectief van natuurbeheer was de ingreep broodnodig. Maar wat vin-
den de bezoekers van Anna’s Hoeve ervan? Gerard Peet ging op pad om de meningen te peilen.

gevelde bomen liggen hier te vergaan 
tot humus, en het is de bedoeling dat 
hier de komende jaren spontaan jonge 
boompjes gaan opgroeien. Bedoeling 
van de werkzaamheden is het verkrij-
gen van een afwisselender natuurge-
bied, met minder Ò saaie houtakkersÓ  
en met hogere natuurwaarden: meer 
boomsoorten, meer variatie in ouder-
dom van het bos, meer zoogdieren 
en vogels. We zijn nu enkele maan-

Kapvlakte.jpg De eerste begroeiing op Ž Ž n van de kapvlaktes. We treffen er soor-

ten als springzaad, hennepnetel en braam, en enkele kiemplantjes van eik, berk, 

en uiteraard Amerikaanse vogelkers. De braam is een stikstofminnende soort en 

profiteert daarom extra van de onder invloed van het zonlicht versneld verterende 

strooisellaag.
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doorkijk. Aan de andere kant, was het 
nou nodig om daar gezonde bomen 
voor weg te halen?Ó  Hij weet weinig 
van bosbeheer. Ò Er zal wel goed over 
nagedacht zijn.....Ó  Waar hij zich wel 
aan stoort is de rommelige aanblik van 
de gekapte percelen waar niets is aan-
geplant maar waar de natuur het werk 
mag doen. Zoals in het voormalige 
bos waar we op uitkijken. Het grote 
hout is weg, maar overal liggen nog 
takken schots en scheef  over elkaar. 
Hengelaar Jan Bouwhuis voegt zich 
bij ons. Hij is een van de medeoprich-
ters van onze Vereniging en heeft de 
oprichtingsvergadering bijgewoond. 
Ook hij zegt er weinig verstand van 
te hebben en heeft dus geen mening 
over het werk 
zelf, maar hij 
valt Meine bij 
wat betreft de 
rommeligheid. 
Ò Kijk toch eens 
wat een bende!Ó  
Het doet hem 
verdriet dat de 
ijsvogeltjes uit 
AnnaÕ s Hoeve 
verdwenen zijn. 
Maar dat komt 
niet door de 
bosrenovatie. 
Toen de vijvers 
dichtgevroren 
waren zijn ze 
waarschijnlijk 
van honger om-
gekomen omdat 
ze niet meer bij 
de vissen in het 
water konden komen. 
Meine heeft nog een leuk verhaal over 
de jonge aanplant, verderop in AnnaÕ s 
Hoeve. Tijdens een wandeling kwam 
hij drie dames tegen die ook vaak met 
hond in AnnaÕ s Hoeve wandelen. Zij 
hadden ontdekt dat een paar jonge 
boompjes uit de grond getrokken wa-
ren. Met zÕn  allen hebben ze die toen 
stevig in de grond teruggezet, en zelfs 
een fles drinkwater gebruikt om ze wat 
water te geven. 
De volgende dag ontmoet ik bij het 
Dammetje de heer Van Eenennaam 
van de Liebergerweg, ook met hond. 
Van Eenennaam over de bosrenovatie: 
Ò Ik had tevoren over de plannen ge-
lezen, dus ik begrijp de bedoeling. Ik 
denk dat het heel mooi gaat worden, 
maar dat heeft zijn tijd nodig. Ik waar-
deer het dat het Goois Natuurreser-
vaat en ook de Vereniging tot Behoud 
van AnnaÕ s Hoeve acties ondernemen 
om AnnaÕ s Hoeve mooier te maken. 

Ik wou dat alle wandelaars dat ook 
deden. Bijvoorbeeld door geen rotzooi 
achter te latenÓ .

Inheemse soor ten in plaats van 
uitheemse soor ten
Zondagochtend bij de Speelweide. 
In de regen spreek ik mevrouw en 
de heer Roelofs aan, van de Zilver-
meeuwstraat. Weer of  geen weer, 
iedere dag wordt er met hun twee 
Jack Russels een rondje AnnaÕ s Hoeve 
gewandeld. Wat ze van de boswerk-
zaamheden vinden? Mevrouw Roelofs 
antwoordt ogenblikkelijk: Ò In eerste 
instantie zijn we allebei erg geschrok-
ken. Maar naderhand kregen we 

uitleg. Wat is weggehaald zijn allemaal 
boomsoorten die hier niet thuishoren. 
Er komt inheems bos voor terug. In 
principe is dat goed, maar het zal best 
nog wel een hele poos duren voordat 
het weer een echt bos is. Maar op den 
duur is het vast wel een hele verbete-
ring. Het wordt meer zoals het hier 
lang geleden geweest moet zijn.Ó  Ze 
weet ook dat alle gekapte bomen na 
de Tweede Wereldoorlog zijn aange-
plant, omdat in de Hongerwinter alle 
bomen in AnnaÕ s Hoeve zijn verdwe-
nen in de Hilversumse houtkacheltjes. 
Ò Mijn oma woonde hier vlakbijÓ  
vervolgt mevrouw Roelofs. Ò Ze heeft 
mij eens verteld dat ze op een keer 
ook zoÕn  boompje had omgezaagd. 
Helaas, op de weg naar huis kwam 
ze een Duitser tegen, aan wie ze het 
boompje heeft moeten afgeven....Ó .
Het zal de lezers niet verbazen dat 
ook de andere wandelaars tijdens de 
interviewtjes allerlei andere zaken ter 

sprake brachten dan de bosrenovatie. 
De ijsvogels hebben we al genoemd, 
maar daar kwamen nog bij: het dode 
hout dat in de vijvers ronddrijft (iets 
waar de meeste hengelaars een grote 
hekel aan hebben), de lage waterstand, 
de drab in de Speelweidevijver, het 
verdwijnen van de Sailor, de geplande 
busbaan en de verlegging van de Weg 
over AnnaÕ s Hoeve, de begaanbaar-
heid van de wandelpaden, en het 
oprapen en meenemen van zwerfvuil.

De statistieken
Als ik dit schrijf  is de tweede helft van 
juni net begonnen. We hebben weken 
achter de rug met zowel zonnewarmte 

als pittige regenbuien. Heel 
groeizaam weer dus. Ik sta 
weer aan de rand van de 
kapvlakte bij het Berkenlaan-
tje, waar vroeger Douglas- en 
Fijnsparren stonden. Twee 
grote loofbomen zijn blijven 
staan, nu langs de rand van 
het bos: een Amerikaanse 
eik, en een oude beuk. En-
kele meters voorbij die beuk 
staat een berkje dat een jaar 
of  zes geleden is ontsproten 
op de wortelkluit van een 
omgehaalde douglasspar. Dit 
verloren gewaande berkje 
heeft de razernij van de 
bomenkap op wondere wijze 
doorstaan. Ik ga zigzaggend 
over de kapvlakte, en tel de 
jonge zaailingen. Varens, 
braam, klimop, springzaad, 
hennepnetel en dat soort 

spul negeer ik, ik tel alleen piepjonge 
boompjes. Ik probeer dubbeltellingen 
te voorkomen maar ook niets over te 
slaan. Dat is vast niet helemaal gelukt, 
maar hier is waar ik op uit kwam.

-65 eikjes, ongeveer half-om-half  
Amerikaanse eik en inlandse eik.
-34 Amerikaanse Vogelkers. (Die staan 
er nu dus niet meer.)
-16 Hulst.
-11 Lijsterbes.
-7 Berk.
-6 Esdoorn.
-3 piepjonge conifeertjes.

Grote afwezige is (nu nog) de beuk, 
misschien komt die nog.
Ik ben benieuwd hoeveel zaailingen 
er nog zullen staan zodra de blaadjes 
gaan vallen.
En hoeveel er na de winter opnieuw 
zullen gaan uitlopen.
We zullen zien!

Grote afwezige is (nu nog) de beuk, misschien komt die nog.
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Hieronder vindt u de volledige inhoud 
van hoofdstuk 18 van het Beheerplan, 
geheel gewijd aan natuurgebied An-
naÕ s Hoeve. Overigens komt AnnaÕ s 
Hoeve ook op andere plaatsen in het 
document voor, o.a. bij Provinciaal 
beleid (Plan AnnaÕ s Hoeve), Achter-
uitgang milieukwaliteit, Natuurver-
bindingen, Vrijwilligers en Bosbe-
heer. 

Bij de inhoud van Hoofdstuk 18 
kunnen alvast enkele opmerkingen 
worden gemaakt. Onder Ò Uitge-
voerd beheerÓ  zijn werkzaamheden 
uitgevoerd door onze vrijwilligers 
en werkzaamheden uitgevoerd door 
GNR niet van elkaar te onderschei-
den. Daardoor wordt de indruk 
gewekt dat de grootscheepse bosre-
novatie en aanplant in de afgelopen 
wintermaanden door vrijwilligers zijn 
verricht. De inbreng van de Werk-
groep Landschapsbeheer Nardinclant, 
die samen met onze vrijwilligers 
enkele open plekken in naaldbos-
percelen heeft aangebracht, wordt 
niet genoemd. Ook de inzet van de 
Ò GNR-PrunushapperÓ  op de heide 
langs de A27 is niet vermeld, evenmin 
als de renovatie van de drie bestaande 
bruggen.
Bij Toekomstig beheer wordt onder 
18.2 de Weg over AnnaÕ s Hoeve mo-
gelijk verlegd naar de Ò oostzijdeÓ  van 
de A27, waar uiteraard de Ò westzijdeÓ  
wordt bedoeld.

Onderstaande tekst is overgenomen 
uit het concept Beheerplan 2009-2019 
van GNR: 

Ò Hoofdstuk 18: AnnaÕ s Hoeve

Karakteristieken
AnnaÕ s Hoeve is in de crisisjaren Õ30 
aangelegd op basis van een ontwerp 
van de Hilversumse stadsarchitect 
Dudok en plantsoenmeester Meijer. 
Het beeld wordt bepaald door water-
partijen die met elkaar in verbinding 
staan, diverse hogere en lagere bergjes 
en aanplant van bosvakken met een 
verscheidenheid aan boomsoorten. 
Door het gebied loopt de Weg over 

AnnaÕ s Hoeve, langs de locatie van de 
inmiddels gesloopte gelijknamige uit-
spanning. AnnaÕ s Hoeve wordt in het 

zuiden begrensd door de spoorbaan. 
In het kader van Plan AnnaÕ s Hoeve 
is vervuild slib uit de waterpartijen 
gehaald.

Plaatselijk zijn de wateren verdiept 
voor een grotere waterberging en 
om bij een lage waterstand de fauna 
in de vijvers te doen overleven. Er is 
een speelweide, die na de sanering 
opnieuw is ingericht. In het meest 
oostelijke deel ontbreken vijvers. Hier 
wordt het landschap bepaald door een 
bos van afwisselend loof- en naaldbo-
men, een schraal grasland, een poel 
en een heideveld. Het dijklichaam van 
de autoweg A27 doorsnijdt het gebied. 
Aan de oostzijde wordt het terrein 
begrensd door de Doctor Albert 
Schweitzerweg, die hier de provincie-
grens vormt.

Waarden
De visuele samenhang tussen het 
water, de kromme oeverlijnen, de 
grasveldjes en de opgaande begroeiing 
maken AnnaÕ s Hoeve tot een land-
schappelijk waardevol gebied. Daar-
naast vormt AnnaÕ s Hoeve samen met 
De Monnikenberg een onmisbare 
ecologische schakel tussen het Gooi en 
de Utrechtse Heuvelrug. De snelweg, 
spoorlijn en Weg over AnnaÕ s Hoeve 
doorsnijden niet alleen het terrein 
AnnaÕ s Hoeve, maar ook een grote 
verbindingszone in de ecologische 
infrastructuur van het Gooi. AnnaÕ s 
Hoeve heeft gezien de ligging bij de 
stad, de landschappelijke aanleg en 

het padennetwerk, een belangrijke 
recreatieve waarde. Het gebied maakt 
deel uit van project De Groene Scha-
kel. De planvorming en het overleg 
met diverse partners en belangheb-
benden over de meest gewenste 
ontwikkeling en inrichting van het 
plangebied De Groene Schakel zijn 
in volle gang. Daarbij spelen de door 
Rijkswaterstaat geplande verbreding 
van de A27 en de aanleg van een 
Ôh oogwaardig-openbaar-vervoerver-
bindingÕ door  de Provincie Noord-
Holland en de daarmee samenhan-
gende compensatiemaatregelen voor 
het verlies aan natuurwaarden een 

belangrijke rol. De gemeente Hilver-
sum heeft te kennen gegeven te stre-
ven naar vervanging (op een nader te 
bepalen locatie in AnnaÕ s Hoeve) van 
de recreatieve functie van de voorma-
lige uitspanning door een horecavoor-
ziening, vergelijkbaar met de uitstra-
ling van theehuis Õ t Bluk. Ook streeft 
de gemeente naar de realisatie in het 
gebied van de ontbrekende schakel 
van de geplande recreatieve fietsroute 
rondom Hilversum.

Uitgevoerd beheer 
Het beheer werd ook de afgelopen 
periode voor een groot deel uitgevoerd 
door vrijwilligers van de Vereniging 
tot Behoud van AnnaÕ s Hoeve. Zij 
verzorgden onder meer de bestrijding 
van Amerikaanse vogelkers en de 
verwijdering van zwerfvuil. In het bos 
van het oostelijk gebied werd plaat-
selijk gekapt en gedund om de ont-
wikkeling van een bos met een meer 
natuurlijke structuur en soortensa-
menstelling te stimuleren. In de winter 
van 2008-2009 gingen zij hiermee 
op grote schaal door. Vooral in de 
naaldbossen van douglasspar, lariks en 
sitkaspar werden open plekken gecre-
eerd en werd een variatie aan inlandse 
boom- en struiksoorten aangeplant. In 
een voormalig productiebos werden 
douglassparren omgetrokken om 
bij wijze van nagebootste storm de 
ontwikkeling van natuurbos te ver-
snellen. Het parkeerterrein tegenover 
de uitspanning werd opgeknapt. In 
samenwerking met Rijkswaterstaat 

Nieuw concept-Beheerplan van het Goois Natuurreservaat
Door Gerard Peet
Het GNR heeft een nieuwe Beheersvisie en een nieuw Beheerplan voor de periode 2009-2019 opgesteld. De conceptversie van de visie en het 
plan hebben ter inzage gelegen tot 15 juni. In december zullen de visie en het plan definitief worden vastgesteld door het bestuur van het GNR. 
Het nieuwe plan vervangt de vorige editie die bestemd was voor 1998-2007. Die periode is later verlengd tot 2008.
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werd de faunapassage van boomstob-
ben onder het viaduct van de A27 
opgeknapt. Bij de onderdoorgangen 
van de rijksweg A27 werden stobbe-
wallen voor migrerende fauna aan-
gebracht. De exploitatie van de kiosk 
nabij de A27 aan de Weg over AnnaÕ s 
Hoeve werd in 2007 be‘ indigd en 
het gebouw werd in 2008 verwijderd 
ten gunste van de ontwikkeling van 
de ecologische verbindingszone door 
het viaduct Zandheuvel. Vleermuizen 
die door de sanering zouden kunnen 
lijden onder het weghalen van oude, 
holle bomen van de speelweide kregen 
vervangende woonruimte in de vorm 
van vleermuiskastjes.

Toekomstig beheer
18.1. Indien mogelijk wordt grond 
verworven voor de realisatie van 
ecologische en recreatieve verbindin-
gen, onder andere ter plaatse van het 
opgeheven kampeerterrein De Mols-
hoop en ter plaatse van de voormalige 
uitspanning AnnaÕ s Hoeve.
Zonodig en zo mogelijk wordt een 
vervangend terrein voor De Molshoop 
ter beschikking gesteld.

18.2. Er wordt gestreefd naar het 
verbinden van Zuiderheide, Laarder 
Wasmeer, Heidebloem en AnnaÕ s 
Hoeve met Monnikenberg en bos-

wachterij De Vuursche. Hiertoe zullen 
de A27, de spoorlijn en de Weg over 
AnnaÕ s Hoeve moeten worden voor-
zien van ecoducten of  onderdoorgan-
gen. De weg over AnnaÕ s Hoeve zal 
bij voorkeur uit het gebied worden 
verwijderd of  worden verlegd naar de 
noordzijde van de spoorlijn en naar de 
oostzijde van de A27, c.q. de noord-
zijde van het viaduct Zandheuvel. Dit 
om de ecologische verbindingszone 
en de landschappelijke en recreatieve 
kwaliteit meer ruimte te bieden.

18.3. Er wordt tussen de eerste en de 
tweede vijver een extra brug aan-
gelegd, vergelijkbaar met de reeds 
bestaande bruggen.

18.4. Het gebied wordt ingericht voor 
Ôr ustigeÕ r ecreatie en het uitzichtpunt 
op de ÔB erg van AnnaÕ s HoeveÕ w ordt 
hersteld.

18.5. In het kader van project De 
Groene Schakel wordt gestreefd naar 
de realisatie van een door de gemeen-
te Hilversum geplande recreatieve 
fietsroute rondom Hilversum. Hier 
betreft het de aanleg van een noord-
zuid lopend fiets- en wandelpad langs 
het eventueel te realiseren theehuis via 
een onderdoorgang van de spoorlijn 
naar Landgoed Monnikenberg toe. 

Het pad zal op grond van het natuur- 
en landschapsplan (zie bij 17) worden 
gesitueerd.

18.6. Passend in de nieuwe zone-
ring Ð a angegeven in het natuur- en 
landschapsplan Ð z al de huidige 
parkeerplaats worden verplaatst of  
vernieuwd.

18.7. Medewerking wordt verleend 
aan de realisatie van een horecavoor-
ziening, vergelijkbaar met de uitstra-
ling van theehuis Õ t Bluk en op grond 
van het natuur- en landschapsplan (zie 
bij 17).

18.8. De aansluiting van de bosperce-
len op de faunapassages wordt verbe-
terd.

18.9. De vissteiger wordt vervangen.

18.10. Het omvormen naar natuurlij-
ker bos wordt voortgezet.

18.11. Het heidebeheer wordt voort-
gezet. Daarbij worden heidestapste-
nen aangelegd.

18.12. Van het fietspad Liebergerweg 
wordt het teerhoudende asfalt verwij-
derd en voorzien van een milieuvrien-
delijke toplaag.Ó

In de houtwal tussen het Geitenwei-
tje en de heide langs de A27 staan 
sinds enige tijd twee broeihopen voor 
ringslangen. Ze zijn op dinsdag 10 
maart 2009 tussen twee regenbuien 
door aangelegd door 19 kinderen van 
groep 5 van de Hilversumse Minc-
kelersschool. Die hadden net als op 
25 november een Ò dagje natuurÓ  
in AnnaÕ s Hoeve, als onderdeel van 
natuurbelevingsproject Ò Natuur-WijsÓ  

van Staatsbosbeheer. 
Op die dag hadden 
ze achter de zitbank 
aan de rand van het 
Geitenweitje al een 
grote stapel takken en 
snoeihout bij elkaar 
gesprokkeld. Met dit 
hout en met dode 
bladeren en bosgrond 
uit de greppel werd 
op 10 maart in snel-
treinvaart anderhalve 
broeihoop opgebouwd. 
De bosploeg van de 

Vereniging tot Behoud 
van AnnaÕ s Hoeve heeft de volgende 
dag de tweede broeihoop (op de foto 
de hoop op de achtergrond) gecom-
pleteerd. Na afloop van de buitenda-
gen hebben de leerlingen hun erva-
ringen in de natuur verwoord in korte 
teksten en/of  tekeningen, waarvan 
enkele voorbeelden in dit nummer zijn 
geplaatst. 

Ringslangen zijn ongevaarlijke en 

beschermde dieren. Meermalen zijn 
er ringslangen gezien in de Bergvijver. 
De broeihopen liggen op ca. 200 m 
afstand van de Bergvijver en op ca. 
150 m afstand van de Nieuwe Poel in 
de hoek van spoorbaan en A27. 
Ringslangen komen in maart uit hun 
winterslaap en paren in maart en 
april. De zwangere vrouwtjes gaan in 
mei op zoek naar een warme en voch-
tige plek om hun eitjes in af  te zetten. 
Dat doen ze vanaf  half  mei tot in juli. 
De eieren worden uitgebroed door de 
warmte in de broeihoop. Dat duurt, 
afhankelijk van de temperatuur, acht 
tot tien weken. In de periode augustus 
- september komen er babyringslan-
getjes uit de eieren, zoÕn  12 tot 22 cm 
lang.

Er zijn op diverse plaatsen in AnnaÕ s 
Hoeve al eerder broeihopen voor 
ringslangen gemaakt. Er is nog nooit 
met zekerheid vastgesteld dat er ring-
slangen gebruik van hebben gemaakt. 
Maar Ž Ž n keer moet de eerste keer 
zijn. Is de plek eenmaal door ring-
slangvrouwtjes gevonden dan komen 
ze er vaak in de volgende jaren terug. 

Nieuwe broeihopen voor ringslangen

Nieuwe broeihopen voor eieren van de ringslang
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Plannen voor De Groene Schakel, Laarder Wasmeer en Anna Õ s Hoeve
Door Gerard Peet

Natuurvrijwilligers van het  

Laarder Wasmeer en van Anna’s 

Hoeve zijn donderdagavond 11 juni 

door rentmeester Henk Korten van 

het Goois Natuurreservaat  

bijgepraat over de plannen voor 

“De Grone Schakel”

Plankaart voor het inrichtingsplan 
“Groene Schakel”. Het Laarder Wasmeer 

blijft afgesloten voor reguliere bezoekers 
en zal weer alleen onder begeleiding 

toegankelijk worden. De busbaan en de 
Weg over Anna’s Hoeve zijn geprojec-

teerd langs de spoorbaan

In onze siteberichten van 30 april 
(Ò Ingrijpende veranderingen in 
AnnaÕ s Hoeve op komstÓ ) en van 29 
mei (Ò Nieuwe plankaart voor Ò De 
Groene SchakelÓ ) zijn deze plannen al 
uitvoerig beschreven. 
De rentmeester beklemtoonde dat het 
geplande ecoduct over de spoorbaan 
en de aansluitende natuurtunnel on-
der de A27 (in Monnikenberg) er ook 
moeten komen als de vrije busbaan 
langs de spoorlijn, waar GNR zelf  
verder geen mening over heeft, niet 
door zou gaan. Maar het wordt dan 
wel moeilijker om het geld voor zoÕn  
ecoduct op tafel te krijgen. Zonder 
busbaan zal de Weg over AnnaÕ s Hoe-
ve niet verlegd worden, en dat zou het 
GNR wel erg jammer vinden, want 
de bestaande doorsnijding van AnnaÕ s 

Hoeve door een drukke verkeersweg is 
verre van ideaal.
Met het afvoeren van de depots met 
vervuild slib uit het Laarder Wasme-
rengebied zal nog dit jaar een begin 
worden gemaakt; hopelijk is voor eind 
2010 al het vuil uit het gebied verdwe-
nen. Wat helaas wel in de grond blijft 
zitten zijn grote hoeveelheden fosfaat, 
op alle plekken die onder (vervuild) 
water hebben gestaan. Op fosfaatrijke 
voormalige waterbodems zullen helaas 
niet de gewenste planten van voedsel-
arme zandgronden gaan groeien (op 
deze plekken slaat momenteel massaal 
pitrus (Juncus effusus) op, een bekend 
fenomeen op fosfaatverzadigde zand-
gronden; red.). Het eerder geschetste 
toekomstbeeld voor het Laarder 
Wasmerengebied is helaas nog in geen 

tientallen jaren haalbaar.

Laarder Wasmeer bli jf t  
afgesloten
Het ziet er naar uit dat er de eerstko-
mende jaren nog GEEN vrij toe-
gankelijk wandelpad dwars door het 
gebied zal worden aangelegd. Eerder 
op de dag was er een bijeenkomst met 
excursie geweest voor GNR-bestuurs-
leden en GNR-Klankbordgroepleden. 
De Klankbordgroep had zich een 
week eerder al unaniem tegen zoÕn  
pad uitgesproken. De natuur moet 
eerst de kans krijgen zich een aantal 
jaren zo ongestoord mogelijk te ont-
wikkelen. Ook een wetenschappelijk 
rapport van bureau Alterra had dit 
onomwonden geadviseerd. GNR-
voorzitter Peter Visser heeft aangekon-
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digd dat hij aan het Algemeen Bestuur 
gaat voorstellen het besluit over zoÕn  
pad enkele jaren uit te stellen. Wel 
komen er weer excursies door het 
gebied, zoals vroeger v——r  de bodem-
saneringen.
De Gemeente Hilversum is eigenaar 
van het erfpachtgebied AnnaÕ s Hoeve 
(het huisje, het afgebrande restaurant 
met voormalig pretpark- en speel-
tuinterrein, en het parkeerterrein 
tegenover het voormalige Paviljoen). 
Het erfpachtcontract loopt binnenkort 
af  en zal niet worden verlengd. De 
gemeente heeft GNR gevraagd om op 
het restaurantterrein een leefgebied 
voor ringslangen aan te leggen, ter 
compensatie van de biotoop van de 
driehoekige Accumulatievijver waar in 
de toekomst woningen gaan komen. 
GNR wil daar graag aan meewerken, 
mits de grond eerst aan GNR wordt 
overgedragen. Hetzelfde geldt voor 
het parkeerterrein met de kastanjebo-
men, waar de bouw van een nieuwe 
eenvoudige horecavoorziening (thee-
huis) gedacht is. Wanneer dat achterin 
de hoek wordt gesitueerd hoeven er 
nauwelijks of  geen bomen voor te 
sneuvelen. Wel zal er groen worden 
weggehaald om vanaf  het theehuis en 
het terras er omheen een vrij uitzicht 
op de Bergvijver te krijgen. Het nieu-
we theehuis komt op de kruising van 
de bestaande fietsroute oost-west en 
de geplande nieuwe fietsroute noord-
zuid, het Rondje om Hilversum.

Nieuwe parkeerplaats
Om AnnaÕ s Hoeve ten oosten van dit 
theehuis en ten zuiden van de Berg zo 
rustig mogelijk te maken, zal er langs 
de Bergvijver geen nieuwe vissteiger 
komen. (De steiger die er was moest 
verdwijnen voor de bodemsanering.) 
Er komt wel een nieuwe vissteiger, 
maar aan de oever van de Vijver bij 
het voormalige Witte Strandje. Deze 
oever (bij het Berkenlaantje) wordt 
ook zonder vissteiger al jarenlang door 
hengelaars gebruikt.

Ter vervanging van beide parkeerter-
reinen tegenover het huisje AnnaÕ s 
Hoeve en het voormalige restaurant 
komt er een nieuwe parkeerplaats in 
de bospunt ten westen van het res-
taurantterrein, min of  meer aanslui-
tend aan het parkeerterreintje bij de 
ingang van HSV Wasmeer. Van daar 
af  zullen het nieuwe theehuis en ook 
de nieuwe vissteiger wandelend te 
bereiken zijn. Tot zover de schets van 
de plannen zoals ze er op dit moment 
(juni 2009) uitzien. 

Voor het bestuur was het een goede 
ervaring om deze wandeling met 
leden en andere ge•n teresseerden te 
lopen, omdat er een aantal ontwikke-
lingen gaande zijn, die behoorlijk wat 
onrust hebben veroorzaakt onder de 
leden. 
In de weken voorafgaand aan de 
wandeling was het bos immers op een 
aantal plaatsen behoorlijk uitgedund, 
waardoor er bij veel mensen onrust 
is ontstaan over de toekomst van het 
natuurgebied. De IVN gidsen kon-
den ons gelukkig vertellen dat de kap 
onderdeel is van een gestructureerd 
programma, dat ten doel heeft om de 
ecologische diversiteit in het gebied te 
vergroten. Het is de bedoeling dat de 
natuur zoveel mogelijk de authentieke 
lokale vegetatie zal bevatten. Daarbij 
valt te denken aan bomen zoals eiken, 
linden en inheemse vogelkers, en 
heide op de open gedeelten. De hoge 
sparren en dennen die in het gebied 
stonden horen in dat beeld niet thuis. 
Zij zijn na de Tweede Wereldoorlog 
geplant als productiebossen voor 
mijnhout. Om die reden zijn ze uit 
het landschap verwijderd en worden 
bomen die van nature in dit gebied 
groeiden in het bos aangeplant. Dat 
neemt niet weg dat het park nu hier 
een daar een wat trieste aanblik biedt 
en dat het nog wel een aantal jaren 
zal duren voordat de nieuwe aanplant 
groot genoeg zal zijn om het echte 
bosgevoel op die plekken terug te 
brengen. 

Geslaagde natuurexcursie IVN Gooi in Anna Õ s  Hoeve

Door Henny Bergsma

Zondag 26 april jl. organiseerde het IVN Gooi in samenwerking met de VBAH een natuurex-
cursie in Anna’s Hoeve. We hadden geluk, want het was een prachtige zonnige voorjaarsdag. 
De organisatie kon tot haar genoegen vaststellen dat de wandelingen inmiddels een begrip zijn 
geworden in natuurminnend Hilversum, want de opkomst was boven verwachting. Uiteinde-
lijk zijn we met 57 mensen in groepjes onder de leiding van een 5-tal IVN-gidsen het bos 
ingegaan.

Tijdens de wandeling hadden we 
ook uitgebreid de gelegenheid om 
te praten over de plannen die de ge-
meente heeft met de aanleg van een 
HOV, die mogelijk langs de spoor-
baan komt. Over het algemeen was 
de stemming van de deelnemers niet 
positief  ten opzichte van de plannen. 
Er wordt immers een behoorlijk stuk 
van het park afgehaald als de weg 
voor de HOV daar aangelegd gaat 
worden. Net op dat stuk zitten boven-
dien de vleermuizenkastjes. Op dat 
moment was net bekend geworden 
dat de gemeente ook plannen maakt 
om de grond die wordt afgenomen 
op een andere plek terug te geven. Er 
was net een voorstel op tafel gelegd 
om de weg over AnnaÕ s Hoeve op te 
heffen. Hierover waren de meningen 
wat verdeeld. Sommigen waren geen 
voorstander van het opheffen van de 
weg in verband met bereikbaarheid 
van nabijgelegen plekken. Anderen 
waren wel positief  over die optie, om-
dat er op die manier stilte in het cen-
trum van het gebied gecre‘ erd kan 
worden, wat zowel de ontwikkeling 
van de natuur als het recreatief  ge-
nieten ten goede komt.Aan het eind 
van de wandeling kwamen we langs 
de gesaneerde Wasmeren en konden 
we zien hoe mooi het daar inmiddels 
is geworden. Tenslotte hebben we de 
wandeling afgesloten met een lekker 
drankje en koek, aangeboden door 
het bestuur van de VBAH.

In het vijvergebied van AnnaÕ s Hoeve 
zijn de afgelopen dagen vossen 
gesignaleerd. Er is sprake van een 
vossenhol vlakbij de eerste brug. Wie 
Ôs  avonds in AnnaÕ s Hoeve gaat wan-
delen moet dus niet vreemd opkijken 
als in plaats van een hond een vos 
wordt gezien! Er is ook al een jonge 
vos waargenomen. De vossen zijn 

niet mensenschuw. Ze hebben zich 
zelfs al laten zien aan mensen op het 
zitbankje op de kruising Liebergerweg 
- Anthony Fokkerweg. Kippenhouders 
in de buurt van AnnaÕ s Hoeve kunnen 
dus beter op hun hoede zijn en maat-
regelen nemen om hun dieren voor de 
vossen onbereikbaar te maken!

Vossen in Anna Õ s  Hoeve!
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Uit het dagboek van een natuurgids:  Buikdansers 
Door Gerry Kluvers-Kessler

De meesten van u kennen slakken als die glibberaars die zo graag uw hosta’s of andere planten opeten, en die zo veel 
mogelijk bestreden moeten worden. Gerry Kluvers belicht in dit artikel het leven van slakken, en na lezing zult u beslist 
meer bewondering hebben voor deze slijmerige diertjes! 

Iedereen heeft toch wel eens een 
paar slijmballen ontmoet? Die potige 
buikjes, waarvan verschillende soorten 
nimmer bang hoeven te zijn dakloze 
straatslapers te worden of  dat ze op 
pad zonder veilig onderdak komen te 
zitten. Immers, ze hebben hun kam-
peerwagen altijd bij zich. Het is het 
enige dier dat van huis uit ook daad-
werkelijk een huisdier is: de huisslak. 
Dit weke dier is onlosmakelijk verbon-
den met zijn huis, toevluchthaven bij 
gevaar, hitte, droogte en koude. En 
proper dat ze zijn op hun ÔEit jeÕ, z e 
kunnen wedijveren met menig schrob-
ber. Heeft u er wel eens op gelet hoe 
schoon een huisslak is? Ondanks het 
kruipen door stormen, modderstro-
men of  stoffige paden, houdt Mien 
Dobbelsteen haar huisje kraakhelder. 
De houding van de mens tegenover de 

huisslak en naaktslak is tweeslachtig. 
Of  ze bestrijden met alle middelen die 
beschikbaar zijn. Ofwel ze bewonde-
ren, volgen of  als troeteldiertje in huis 
houden. Bij de eerste voorjaarszonne-
tjes duiken ze massaal op. Weliswaar 
slepend maar verblijd gaan ze naarstig 
op onderzoek naar wat eetbaars in 
AnnaÕ s Hoeve of  in uw tuin, want ze 
moeten weer op krachten komen na 
de koude wintermaanden. Niet dat u 
heel veel last van ze zult hebben, want 
het zijn tenslotte nachtdieren. Ze gaan 
Õ s avond en Õ s nachts het liefst op pad, 
omdat dan de luchtvochtigheid hoog 
is en het ook niet te warm is. Echter, 
de slijmerige sporen die ze achterlaten 
worden vaak niet zo gewaardeerd, 
maar het afval dat ze opgevreten heb-
ben wordt, helaas voor deze harde 
werkers, niet opgemerkt. 

Het spreekwoord Ôon bekend maakt 
onbemindÕ g aat hier zeker op. Het 
is de moeite waard zoÕn  naaktslak 
eens van nabij goed te bekijken. Om 
beschadiging en onrust te voorkomen 
kan dat gemakkelijk worden gedaan 
met behulp van een boomblaadje. Bij 
onraad zal hij zich als een bal oprol-
len en daarbij veel slijm afscheiden. 
Als deze slijmbal zich echter op zijn 
gemak voelt, eet hij zo uit uw hand. 
Duidelijk kun je de ademopening 
open en dicht zien gaan. Van de 
Grote wegslak, ook wel Rode weg-
slak genoemd, zijn er allerlei oranje/
roodbruin varianten mogelijk met een 
oranje met zwartgekleurde voetrand 
rondom de zool. Een volledige git-
zwarte naaktslak wordt door sommige 
wetenschappers als een andere soort 
aangezien, de Zwarte wegslak. 
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1 Segrijnslak met misvormd huis
2  Kalknaald die voor de paring in het lichaam 

van de partner wordt gestoken
3 Landlongslakken met huisje en naaktslak
4 Tuinslak eitjes sterk vergroot
5 Parende tijgerslakken
7  Spitse moerasslak met operculum aan het 

einde van de zool
8  Spitse moerasslak met operculum in de 

sloot in de Eempolder
9 Tuinslak doorsnede
10  Slakkenkoppen, plaatsing tentakels en ogen
11  Grote wegslak met oranje zwarte gekleurde 

voetrand
12  Dwarsdoorsnede door de mondholte van de 

slak
13 Tuinslak eitjes sterk vergroot

Buikdanser
Slakken worden gerekend tot de week-
dieren, de Mollusken. Ze verschillen 
van de andere klassen van weekdieren 
door hun asymmetrische ingewan-
denzak. De slakken behoren alle tot 
de klasse van de Gastropoda. In die 
verzamelnaam zit het woord Ôg asterÕ, 
dat Ôb uikÕ be tekent en Ôpoda Õ duidt 
de naam Ôv oetÕ, m .a.w. over de buik 
bewegend. Als u het slijmspoor van 
een slak volgt, zult u opmerken dat 
het spoor niet recht maar kronkelend 
loopt. Buikpotigen dansen met hun 
buik over de paden daarbij golvende 
en samentrekkende bewegingen ma-
kend als buikdansers. 
Een onderklasse is de Longslakken of  
Pulmonata. Pulmon betekent long, 
het woord verklaart dat deze slak-
ken ademen door middel van hun 
longen. De andere onderklasse is de 
Kieuwslakken, waarvan alle op Ž Ž n 
na van gescheiden geslacht zijn (dus 
met aparte mannelijke en vrouwe-
lijke dieren. Overige soorten zijn 
hermafrodiet: de individuen bezit-
ten zowel mannelijke als vrouwelijke 
geslachtsorganen; red.). De tuinslak 
of  veldslak, de wijngaardslak en de 
naaktslak zijn weer onderverdeeld en 
behoren tot de orde Landlongslakken. 
Dit zijn slakken met twee paar intrek- 
en uitsteekbare voelhorens. Aan het 

eind van het grootste paar voelhorens 
zitten de ogen. Kijk je naar de slakken 
uit de orde Waterlongslakken in de 
vijver, dan zul je ontdekken dat deze 
slechts Ž Ž n paar voelhorens hebben, 
die niet intrekbaar zijn maar slechts 
wat samentrekbaar. En de ogen zitten 
aan de bases van deze voelhorens in 
de kophuid. De orde zegt het al, deze 
slakken leven in het water.

Weinig kans op vergri jzing
De buikpotigen kunnen vijf  tot tien 
jaar oud worden. Er zijn slakken 
bekend die vijftien jaar zijn geworden. 
En het kan nog ouder, een wijngaard-
slak, die daadwerkelijk als huisslak 
was gehouden, was zelfs negentien 
jaar geworden! Maar slakken hebben 
veel vijanden, die zoÕn  lekker hapje 
niet versmaden, dus de meeste slak-
ken zullen die leeftijd niet halen. De 
egel is de grootste vijand van de slak, 
ze zijn dol op slakken. Als u in het bos 
loopt en u ziet vele gebroken schelpen 
op Ž Ž n plek liggen in de buurt van een 
steen of  hard stuk hout, dan kunt u 
er vanuit gaan dat daar een vogel een 
heerlijk slakkenmaaltje heeft gehad. 
Vorig jaar zaten we bij AnnaÕ s Hoeve 
op een bankje en bij de poot van het 
bankje lagen diverse kapot geslagen 
slakkenhuisjes. Een vogel had ken-
nelijk de bankpoot als een aambeeld 
gebruikt om de schelpen open te 

breken. ZoÕn  plek, vaak gebruikt door 
een merel of  zanglijster, heet dan ook 
een smidse. Wilt u weten hoelang u 
in uw tuin reeds deze weke gast heeft, 
kijkt u dan naar het slakkenhuisje. 
Het slakkenhuisje groeit mee met de 
leeftijd. Zoals een boom jaarringen 
heeft, merk je bij het slakkenhuisje 
groeiringen op. De doorsnee van de 
opening van het huisje wordt steeds 
groter naarmate hij ouder wordt.

Anatomie
Je hebt slakken die een huisje dragen 
en slakken die in hun blootje rond 
kruipen. Deze laatste, de naaktslak, 
draagt geen huis of  hoorn als tenue 
maar wel is nog op de rug onder het 
schild een klein kalkplaatje aanwe-
zig. Het plaatje is een niet meer tot 
ontwikkeling komend slakkenhuisje. 
ZoÕn  rudimentaire schelp laat zien 
dat eens heel lang geleden de naakt-
slak wel een huisje had, echter met de 
evolutie heeft deze slak zijn tenue ver-
loren. Immers wanneer geen gebruik 
gemaakt wordt van een lichaams-
deel, verdwijnt deze langzamerhand 
gedurende de ontwikkeling. Mensen 
bijvoorbeeld gebruikten hun staart 
niet meer. Daar is nu nog slechts het 
staartbeen, ook wel stuitje genoemd, 
van over. Het stuitje van de mens is 
rudimentair. 
Een van de belangrijkste organen 
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van de slak is de mantel, de lichaams-
wand van de slak. Het is als een grote 
overjas die het hart, de geslachtsorga-
nen, maag, voet en longen omkleedt. 
De mantel beschermt alles en bevei-
ligt zichzelf  met een schelp, die door 
dezelfde mantel wordt gevormd. Het 
huis is in principe opgebouwd uit drie 
lagen. Drie componenten worden af-
zonderlijk op een bepaald gebied van 
de mantel afgescheiden. 
Een bestanddeel dat wordt afgeschei-
den is een koolzure kalk in eiwitver-
binding vorm. Na de afscheiding 
kristalliseert de kalk in fijne naaldjes. 
Daarvandaan dat dit mengsel van 
eiwit en kalkkristalletjes, de prisma-
laag wordt genoemd. In de binnenste 
laag, de parelmoerlaag, wordt de 
afgescheiden kalk omgezet in dunne 
vlakke kristalplaatjes en bedekt met 
parelmoer. De mantel scheidt voor de 
buitenste laag een stof  af  die overeen-
komt met de chitine van insectenpant-
sers. 

Gezonde chitine
Chitine is ook een zeer belangrijk 
natuurlijk bestanddeel voor de mens 
gebleken. Al meer dan tweehonderd 
jaar worden brandwonden afgedekt 
met chitine. Deze stof  wordt toegepast 
om het herstel van wonden te bevor-
deren en littekenweefsel tegen te gaan. 
Wanneer er slechts een laagje chitine 
wordt aangebracht op gazen of  opera-
tie-instrumenten, blijft de genezende 
werking merkbaar. Uit onderzoek is 
bewezen dat chitine rode bloedcellen 
kan Ôl ijmenÕ.
Verder is het maar net de vraag of  we 
kreeftenschalen en garnaaldoppen, 
die op de etensborden netjes blijven 
liggen, wel als afvalproducten moe-
ten zien. Uit onderzoek is gebleken 
dat bij inname van chitine, de goede 
eigenschap er voor zorgt dat vet en 
cholesterol niet opgeslagen worden 
in ons lichaam, maar deze worden 
verwijderd via de ontlasting. Met onze 
goed uitgeruste keukens is het toch 
een fluitje van een cent om de schalen 
en doppen te vermalen? Chitosan is 
in de winkel verkrijgbaar en is een 
stof  op basis van chitine afkomstig 
van garnalenvezels. Chitine heeft de 
eigenschap om de spijsverteringsvetten 
in de maag te binden. Het zal waar-
schijnlijk het Sonja Bakkeren in de 
schaduw plaatsen.
Uit interesse ben ik verder gaan kij-
ken. En warempel, bij de drogist kunt 
u slakkencr• me vinden voor de nor-
male en droge huid. Met allanto•n e 
dat de huidweefsels herstelt en glycol-

zuur voor een natuurlijke peeling. Ook 
is slakken-gel te koop, die uw huidher-
stel ondersteunt. 

IJzersterke slak
Het huis van de slak kent vele vormen, 
er zijn afgeplatte, ronde, gladde, be-
haarde, kleine, grote, slanke, buikige, 
geribbelde en kleurrijke schelpen. Bij 
de slak is het huis dan ook het visite-
kaartje. Alle Nederlandse landslakken 
kunnen met behulp van het huisje met 
zekerheid op naam gebracht worden. 
Maar soms kan het ook even mis gaan 
en zijn er misvormingen.
Wat de slakken allemaal gemeen heb-
ben is, dat ze enerzijds zo weerloos 
en kwetsbaar zijn. Eenmaal onder de 
voet gelopen op de stoep, in de tuin 
of  op het fietspad is het gedaan met 
de slak. Anderzijds hebben ze een van 
de sterkste gebitten uit het dierenrijk. 
Onderin de mondholte bevindt zich 
een speciale tong, die bezet is met 
een reeks van vlijmscherpe minuscule 
tandjes. Daardoor werkt de tong als 
een rasp. Met gemak schraapt het 
slakkengebit naast algen ook mosselen 
en steen. In een onderzoek heeft men 
ontdekt dat bij zeeslakken de sterkte 
van de slakkentand enorm is. Deze 
dieren schrapen keiharde rotsen af. 
Wanneer de algen verstopt zitten in 
de rots, vergruizen ze probleemloos 
eerst het steen om vervolgens de algen 
eruit te halen. In slakkentanden zit 
het mineraal magnetiet en vanwege 
een kristallijne rangschikking is deze 
magnetiet keihard. Als een ijzerlaagje 
is deze afgezet aan de snijranden van 
de tand, daardoor slijt een slakkenge-
bit nauwelijks.
De bioloog John Videler heeft voor 
een Nederlandse baggermaatschap-
pij onderzoek gedaan waarom de 
slakkentandjes niet slijten maar de 
snijkopzuiger, een soort boor, wel. 
Uit onderzoek bleek dat o.a. door de 
gekromde slakkentandjes de krachten 
op de tanden beter verdeeld bleken te 
zijn, dan op de rechte tanden van de 
snijkopzuiger. Er wordt wat afgekeken 
en geleerd van de natuur. 
Een ander belangrijk lichaamsdeel is 
de voet gelegen aan de gehele buik-
zijde van de slak. De zool bestaat uit 
een grote spiermassa. Door beurte-
ling de spieren samen te trekken en 
te ontspannen, ontstaat een golvende 
kruipende beweging. 
De korte sprieten op de kop van de 
Landlongslakken dienen om te voelen 
en om geuren mee te herkennen, 
wat belangrijk is voor het vinden van 
voedsel. Met de twee gesteelde ogen 

verkent de slak zijn gebied. Bij gevaar 
verdedigt de slak zich door de vier 
sprieten in te trekken. 
De meeste slakkensoorten leven in het 
water, slechts een beperkt aantal leeft 
op het land. 

Voor tplanting
Menig dier heeft een paringsritueel 
en de slak is daar geen uitzondering 
op. Ze doen zelfs aan een uitgebreid 
voorspel. Ze vinden elkaar niet door 
een geurlokstof  op te vangen zoals bij 
de nachtvlinders, maar door een slijm-
spoor te volgen. Ze hoeven niet bang 
te zijn dat ze een spoor volgen van de 
verkeerde sekse, want veel slakken, 
uitgezonderd de meeste kieuwslakken, 
zijn tweeslachtig. Dat betekent dat ze 
hermafrodiet, zowel vrouwtje als man-
netje, zijn. Dus beide slakken kunnen 
eieren leggen. Bij het voorspel kronke-
len ze graag dicht tegen elkaar aan en 
bevoelen ze elkander met de voelho-
rens. Om de spanning op te voeren 
hangen tijgerslakken als ware bungee 
jumpers aan een slijmlijn. Om de 
opwinding naar een nog hoger niveau 
te brengen verschijnt het venuskind 
Cupido. Elke in extase verkerende slak 
schiet op de andere een Ôl iefdespijlÕ a f. 
Deze kalkpijl stimuleert de zaadlozing. 
Iedere soort heeft zijn eigen vorm 
pijlen, zodat enkel twee van dezelfde 
soort elkaar kunnen bevruchten. De 
pijlen zijn 1 cm lang en worden in de 
voet van de partner geschoten. De 
paring gebeurt op een typische slak-
kengang en kan dan ook uren duren. 
De bevruchte eieren ontwikkelen zich 
in het lichaam om vervolgens door 
de slak in een kuiltje in de grond te 
worden gelegd. Of  zoals in onze tuin, 
onder een dakpan tussen verrot hout. 
Twee tot drie weken later kruipen 
perfect gevormde kleine slakjes uit de 
eieren. Als doorzichtige kogellagers 
met evenzo transparante huisjes. Deze 
jonge slakjes lijken meteen op hun 
ouders. Tijdens de groei, groeien de 
huisjes met ze mee. 

Winterslaap
Zie je in de winter een slak met de 
deur op slot, dan betekent dit: Ò niet 
storen a.u.b., wegens winterslaap 
geslotenÓ . Immers, tegen kou en 
droogte zijn deze gevoelige dieren niet 
bestand. Dus ook in de zomer kunt u 
een gesloten huisje aantreffen we-
gens zomerslaap of  droogteslaap om 
uitdroging te voorkomen. ZoÕn  deurtje 
of  kalkdeksel zal de slak beschermen 
tegen de natuurelementen. De in- of  
uitgang van het slakkenhuis heet de 
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mondrand. Vaak zijn de Latijnse 
benamingen het meest logisch, ook 
nu weer. In het Latijn heet de opening 
peristoom, Ôpe riÕ be tekent buiten en 
Ôs tomaÕ b etekent opening. De slak 
kan deze buitenopening hermetisch 
afsluiten door meerdere lagen slijm 
af  te scheiden. Door kalkafzetting zal 
deze slijmlagen vervolgens verhar-
den. Dit kalkvoordeurtje noemt men 
epiphragma. 
Sommige slakkensoorten dragen hun 
hele leven een kluisdeur met zich mee. 
Dit kalkdekseltje zit aan het einde van 
de zool vast en draagt dan de naam 
operculum. Een slak die altijd een 
operculum bij zich heeft is de Spitse 
moerasslak. Moerasslakken zijn Zoet-
waterkieuwslakken en zijn de grootste 
en enige eierlevendbarende inheemse 
slakken. Eierlevendbarende omdat de 
eieren eerst verder tot ontwikkeling 
komen in de baarmoeder van moeder-
slak. De Spitse moerasslak is een echte 
afvalopruimer, ze leeft van rottende 
plantendelen. Deze huisslak is een 
aanwinst, ook in uw vijver.

Kalk onmisbaar
Hoewel de ene plant meer kalk nodig 
heeft dan de andere, is kalk toch 
onmisbaar voor flora, fauna en de 
bodem. De hoeveelheid kalk in de 
bodem be•n vloedt namelijk direct of  
indirect de groei van de plant. De 
meeste planten geven de voorkeur aan 
een neutraal leefmilieu. De bodem 

heeft kalk nodig om verzuring tegen te 
gaan. In een uitgebalanceerde bodem 
vermenigvuldigt het bodemleven zich 
sneller. Bodemleven zorgt voor een 
luchtige grond, immers door het zoe-
ken naar voedsel woelen de bodem-
diertjes de bodem automatisch om. In 
een luchtige grond kunnen de plan-
tenwortels beter hun weg vinden en 
het regenwater kan dieper de grond in 
zakken wat met het warmer wordende 
klimaat geen overbodige luxe is. Slak-
ken zijn belangrijk omdat planten kalk 
opnemen om te groeien en omdat er 
kalk verdwijnt door uitspoeling naar 
diepere bodemlagen. Slakken zijn 
als het ware de toeleveringsbedrijven 
van kalk. Ze nemen veel kalk tot zich 
door het eten van eierschalen en kalk 
aan steen. Het overschot aan kalk dat 
ze niet nodig hebben voor het huisje, 
komt via de stoelgang in de bodem. 
Vogels hebben voor de voortplanting 
kalk nodig om goede eieren te kunnen 
produceren. Intelligente vogels ge-
bruiken gereedschap. Een steen is het 
meest bekende werktuig om een prooi 
te ontdoen van zijn jasje. Dit smidsge-
reedschap kan als aambeeld, maar ook 
als hamer dienst doen. Zanglijsters en 
merels slaan er huisjesslakken op stuk. 
Heeft u last van slakken en ziet u vaak 
een merel in de tuin, help de merel en 
uzelf  dan een handje: een geschikte 
smidse is zo voor elkaar.
Er is bijna niets mooiers voor te stel-
len dan een merelnestje en minnende 

slakken in eigen tuin te ontdekken 
en alles van begin tot het eind, van 
paring tot jongen, mee te kunnen 
beleven vanuit je luie stoel. 

Geraadpleegde bronnen:

De land- en zoetwatermollusken van 
Nederland, L.Dorsman Czn en Iz.A.J. 
en Wilde
Onze Land- en Zoetwaterslakken en 
ÐM ossels, H. Janus en J. M. Duiven, 
Thieme
De Landslakken van Nederland, E. 
Gittenberger, W. Backhuys, Th. E. J. 
Ripken, KNNV
Zoetwatermollusken van Nederland, 
A.W. Janssen en E. F. de Vogel, NJN
Fauna van Nederland, Mollusca I, 
Tera van Benthem Jutting, Zošl ogisch 
Museum Amsterdam
KNNV Natura
Noorderlicht

Bronvermelding fotoÕ s en tekeningen: 

Grote wegslak met oranje zwarte ge-
kleurde voetrand: A. van de Brake
Parende gewone tuinslakken met wit 
liefdespijl: J. en M. Launoy
Parende tijgerslakken: A. …rstan
Spitse moerasslak met operculum in 
de sloot in de Eempolder: T. Meijer

Alle overige illustraties van auteur.

Eind mei was de noordoostpunt van 
de Speelweide weer een zee van wilde 
bloemen, waarin vooral de gele Grote 
ratelaar (Rhinanthus angustifolius) 
uitbundig aanwezig is. De foto toont 
slechts een klein deel van de vele 
honderden Ratelaars die hier samen 
met allerlei andere bloemen staan te 
bloeien. Vorig jaar waren er ook volop 
Grote ratelaars, maar niet zoveel als 
nu. De Grote ratelaar is een Ž Ž njarige 
plant die een voorkeur heeft voor ma-
tig voedselrijke, vochtige grond. Het 
voorkomen van Grote Ratelaar is een 
teken dat het herstel van de Speelwei-
de goed gelukt is. Het oorspronkelijk 
zeer voedselrijke en vervuilde milieu 
is nu omgevormd tot een schoon en 
matig voedselrijk milieu, waarin eu-
trofe soorten niet meer dominant zijn. 
Dankzij het afgraven van de toplaag is 
de wortelzone ook vochtiger geworden 
dan vroeger.

Grote Ratelaars op de Speelweide
Talrijk voorkomende Grote ratelaar op de Speelweide



18 AnnAÕ s Hoeve Koerier 

Zwerfvuilactie in Anna Õ s  Hoeve op de Ô Make A Difference Day Õ
Door Henny Bergsma

Op 21 maart jl. was het landelijke Make a Difference Dag. In dat kader heeft de vereniging in samenwerking met Versa welzijn en GNR 
een zwerfvuilactie georganiseerd. De dag is een groot succes geworden. We hebben met een groep van 12 vrijwilligers in 2 ploegen het bos 
doorgeploegd op zoek naar zwerfafval. En hebben in amper 2 uur tijd maar liefst circa 80 kilo zwerfvuil gevonden!

Aanvankelijk verwachtten we niet dat 
we dit keer zo veel zouden vinden, 
omdat bij de voorbereiding van de 
route bleek dat de effecten van de 
vorige actie in het najaar van 2008 
nog duidelijk zichtbaar waren. De 
paden die destijds waren opgeruimd, 
bleken nog relatief  schoon. Daardoor 
hadden we nu de gelegenheid om ons 
te richten op de gebieden die nog niet 
aan bod waren gekomen. 
Ook de weergoden waren ons gunstig 
gezind. Het was een stralend zonnige 
voorjaarsdag en dus was het een genot 
om buiten in de natuur bezig te zijn. 
Bovendien zorgden de zonnestralen 
ervoor dat het afval beter opviel. Het 
meest voorkomende zwerfvuil in het 
gebied bestaat namelijk uit blikjes, 
flessen, glasscherven en snoepwikkels. 
Het zonlicht dat op het metaal of  glas 
scheen verried de aanwezigheid van 
deze materialen genadeloos. 

Huisraad, folders en meer
Daarnaast zijn we ook op een aantal 
opmerkelijke vondsten gestuit. Nee, ik 
refereer nu niet aan de oude mun-

ten die in AnnaÕ s Hoeve zouden zijn 
gevonden, maar aan opvallend afval. 
Een van de deelnemers stuitte op een 
complete huisraad (vloerbedekking en 
meubels) die in het bos was gegooid. 
Ook vonden we tassen met borden en 
kopjes. Een wat gebruikelijker vorm 
van afval, maar niet minder onwen-
selijk, was een aantal pakketten met 
reclamefolders die door de bezorger 
in het bos was gegooid. Ter indicatie 
van de gewichten: de folders alleen 
al waren goed voor circa 5 kilo. Na 
afloop van de opruimactie zijn we 
gezellig met ons allen naar het buurt-
centrum St. Josef  gegaan, waar we 
een lekker kopje koffie en een heerlijke 
koek kregen. Wij waren erg blij met 
de goede opkomst en de inzet van de 
vrijwilligers en zijn zeer tevreden over 
het resultaat van de actie.

Zwerfvuil  kri jgt serieuze aan-
dacht
Het doet mij dan ook genoegen om 
te constateren, dat het zwerfvuilpro-
bleem in de regio steeds serieuzer 
wordt genomen. Voorheen organiseer-

den wij samen met GNR zelfstandig 
zwerfvuilacties, maar dit was de eerste 
grote gezamenlijke actie waarbij ook 
de Gewestelijke Afvalstoffendienst 
(GAD) en het gemeenteonderdeel 
Stadsbeheerservice (SBS) betrokken 
waren. De GAD heeft het zwerfafval 
zelfs tot Ž Ž n van de speerpunten ge-
maakt van zijn beleid voor de komen-
de vier jaren, om zo te komen tot een 
structurele aanpak ervan. 
In het kader van de structurele 
aanpak wil ik ook graag een beroep 
op u doen, als bezoeker van AnnaÕ s 
Hoeve. Mocht u tijdens uw verblijf  
in AnnaÕ s Hoeve stuiten op reclame-
folders en/of  ander groot afval wilt 
u dat dan melden aan het bestuur of  
rechtstreeks op telefoonnummer 035 
Ð 6292357 ( afdeling Regie Groen, ge-
meente Hilversum), onder vermelding 
van de vindplaats. In dat geval zal het 
afval worden opgehaald. Bovendien is 
dan te achterhalen welke bezorger zijn 
pakket heeft gedumpt, zodat passende 
maatregelen kunnen worden geno-
men.

Ook de jongere generatie was goed vertegenwoordigd.



AnnAÕ s Hoeve Koerier 19

Persoonli jke indrukken van 
twee jonge deelnemers
Opa Kees had gevraagd of  zijn 2 
kleinzoons hem konden helpen AnnaÕ s 
Hoeve schoon te maken. Dat wilden 
ze wel:
Tim (5):
Ò Ik heb vooral de vijver voor de berg kunnen 
doen. Er zaten heel veel zakjes in het water. 
En ook nog een soort blikjes en pakjes in 
het water. Met een knijpding en visnet kon 
dat er uitgehaald worden. Het was leuk om 
deze dag te helpen. Later heb ik bijna overal 
geholpen. En er lag overal glas, dat was ook 
raar. Ik vond ook nog een goochelaarsstokje of  
een vishengel zonder touwtje en zonder haakje. 
Het was leuk met het knijpding vuil op te 
ruimen.Ó
Rick (7):
Ò Ik kwam wat later omdat ik eerst nog naar 
training voor wedstrijd zwemmen ging. Ik heb 
vooral op de paden door het bos geholpen.
Ik vond het heel leuk. Ik heb ook rare dingen 
gevonden. Hele rare, zoals op een gegeven 
moment lag er plastic helemaal in de grond en 
een deken en we hebben ook nog touw gevon-
den. Er waren ook allemaal snoeren in bomen 
op het parkeerterrein. Dat vonden we ook 
raar. Ik vind ook nog wel dat er meer mensen 
mee kunnen helpen. En de mensen moeten 
natuurlijk geen rommel meer maken!Ó

AfvalQuiz
Afval opruimen is broodnodig. Zonder 
opruimwerkzaamheden zou zich 
langzamerhand een steeds grotere 
afvalberg vormen in AnnaÕ s Hoeve. 
Hoe dat kan? Veel afval verteert veel 
langzamer dan u op het eerste gezicht 
zou denken. De industrie produceert 
zelfs ook stoffen die zowel door orga-
nismen als door abiotische factoren 
(zonlicht, neerslag, vorst) nauwelijks 
worden aangetast. Goed zolang zoÕn  
verpakking bijvoorbeeld uw voedings-
middel beschermt. Vervelend als zoÕn  
verpakking in de natuur terecht komt. 
Test uw kennis van afvalafbraak met 
onderstaande quiz. De antwoorden 
vindt u onderaan. 

1  Hoe lang duurt het voordat een sinaasappel 
of  bananenschil is vergaan?

a  1 week
b 6 tot 12 maanden
c 1 tot 3 jaar

2  Hoe lang duurt het voordat een appelklok-
huis is vergaan? 

a 1 dag
b 14 dagen
c 1 maand

3  Hoe lang duurt het voordat een blikje 
vergaat:

a 5 jaar
b 50 jaar
c 100 jaar

4  Hoe lang duurt het voor een plastic cola 
fles vergaat:

a  5 jaar in de zon en 10 jaar in de 
schaduw

b  10 jaar in de zon en 25 jaar in de 
schaduw

c 30 jaar

5  Hoe lang duurt het voor een patatbakje, 
plastic beker of  een glazen fles vergaat:

a Deze artikelen vergaan nooit
b 1 jaar
c 10 jaar
d 100 jaar

6  Hoe lang duurt het voor een sigarettenpeuk 
is vergaan:

a Een week
b Drie maanden
c Een jaar

Oplossing

Goede antwoorden: 1c, 2b; 3b, 4a, 
5a*, 6c
* Voor de volledigheid zij hierbij 
vermeld dat deze stoffen wel zul-
len worden omgezet zodra zij in de 
geologische cyclus verhit en onder 
druk gezet zullen worden. In die zin 
zullen dergelijke voorwerpen dus niet 
absoluut ÒeeuwigÓ blijven bestaan.

Opbouwwerkster Tukkie Tuk geeft het 

startsein voor de schoonmaakactie

Broedende meerkoet 
op stuk piepschuim

In juni dobberde er in de Speelwei-
devijver een groot stuk piepschuim 
rond waarop een meerkoet haar nest 
had gebouwd. Het piepschuim was 
waarschijnlijk ergens op het Talud 
gedumpt en later door kinderen naar 
de vijver gebracht.

De eerste foto is gemaakt op zater-
dag 13 juni, vanaf  het pad langs de 
spoorlijn. De meerkoet zit onver-
stoorbaar op zijn drijvende eilandje 
te broeden. De foto laat mooi zien 
hoe sommige diersoorten zich goed 
weten aan te passen aan de menselijke 
omgeving en hiervan handig gebruik 
weten te maken. Een dergelijk aanpas-
singsvermogen aan de mens komen 
we bij meer vogelsoorten tegen, zoals 
de kraaiachtigen (kauwtjes, eksters), 
reigers en merels.
Begin juli had deze meerkoet zijn 
eerste ei uitgebroed. Op de tweede 
foto zwemt het pulletje (met rode vlek 
op de kop) rechts van het piepschuim 
in de algendrab. Even verderop zwemt 
een eend met enkele kuikens. Als die 
te dichtbij het nest van de meerkoet 
komen, worden ze door de wederhelft 
van de broedende meerkoet wegge-
jaagd! Bij het broeden wisselen vader 
en moeder meerkoet elkaar regelmatig 
af. 
Een van onze fotoÕ s in het bericht van 
16 juni heeft de Gooi- en Eemlander 
gehaald.
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Op zaterdagmiddag 19 september is 
er in en rond de Infoschuur van het 
Goois Natuurreservaat (gelegen naast 
de Natuurbrug Zanderij Crailoo) van 
alles te horen, te zien en te beleven 
over egels. De Zoogdiervereniging 
VZZ heeft 2009 uitgeroepen tot het 
Jaar van de Egel. Jaarlijks worden er 
in Nederland tussen de 100.000 en 
300.000 egels doodgereden. Onder-
zoek moet uitwijzen of  de egel een 
bedreigde diersoort is. Egels hebben 
baat bij faunagoten. Deze gezinsdag 
is vooral leuk voor (groot)ouders en 
(klein)kinderen. Onder leiding van 
natuurgidsen kunnen kinderen egeltjes 
maken, kleuren en een spelletje doen. 
Afgewisseld met het verhaal: ÔP rikkel 
de Egel op avontuurÕ.
Waarvoor dienen de stekels, zijn ze 
multifunctioneel voor de egel? Heeft 
een egel buiten de normale zintuigen 
ook een zesde zintuig? Houdt de egel 
een winterslaap of  winterrust? Hoe 
kan een egel voor voortplanting zorg 
dragen met al die stekels? Wat kunt 
u doen voor de egels? Dat kunt u 
allemaal te weten komen en nog veel 

meer bij de doorlopende workshopta-
fels. Tevens is er de mogelijkheid om 
een consumptie te nuttigen.

Programma zaterdag 19 september 
2009
13.30 Ð 16.00 uur  Ò doorlopende work-
shopsÓ :
Knutselen, gedicht en spelletje voor de 
kinderen
Prikkel de Egel op avontuur
Ecologische verbindingen, verkoop 
Goois Natuurreservaat artikelen
Egel: kenmerken, geluiden (bandje) en 
quiz
Egel: voedsel, gedrag, leefgebied en 
bedreiging
Egel: voorplanting, geboorte en ge-
dichten
Egel: egelvriendelijke tuinen en ge-
dichten
14.00 en 15.15 uur : excursie voor de 
hele familie
Doorlopende PowerPoint presentatie 

Praktische informatie
Adres: Goois Natuurreservaat, Info-
schuur Naarderweg 103a, 1217 GL 
Hilversum. Routebeschrijving: de 
Infoschuur ligt direct naast de Natuur-
brug in de Zanderij Crailoo (gelegen 
tussen Bussum en Hilversum). 
Ook bij slecht weer gaat het binnen-
programma in elk geval door.
Aanmelden is niet noodzakelijk en het 
is gratis. 

Prikkel de 
Egel op 

avontuur 
dankzi j 
fauna-

verbindingen

Uitnodiging: Nieuws over de 
verbreding van 
de A27 door 
Anna Õ s  Hoeve

De kans dat het zandlichaam van de 
A27 door AnnaÕ s Hoeve op korte ter-
mijn verbreed zal worden, is zo goed 
als verdwenen. Vorig jaar was Rijks-
waterstaat begonnen aan een studie 
naar verbreding van de A27 tussen 
Utrecht en knooppunt Eemnes, en 
verbreding van de A1 vanaf  knoop-
punt Eemnes tot kooppunt Hoeve-
laken. Al snel daarna konden wij u 
geruststellen wat betreft de gevolgen 
voor AnnaÕ s Hoeve, waar de A27 
dwars doorheen loopt. De kans dat 
voor de A27 zou worden gekozen voor 
verbreding tot 2 x 4 rijstroken was 
erg klein. Want de zandlichamen en 
viaducten voor de A27 zijn indertijd al 
ontworpen voor een toekomstige ver-
breding tot drie rijstroken. Ter hoogte 
van AnnaÕ s Hoeve is de weg aan de 
Hilversumse kant zelfs al verbreed 
tot drie stroken (de rechter rijstrook 
gaat over in afrit 33 naar Hilversum). 
Verbreding tot 2 x 4 rijstroken zou 
ontzettend veel meer geld kosten: z— 
veel dat het extra voordeel in reistijd 
(tijdens de spits) waarschijnlijk niet 
tegen die meerkosten zou opwegen. 
De daadwerkelijke verbreding van het 
wegdek zou in het najaar van 2011 
van start gaan. 

Inmiddels is voor dit stuk A27 de ver-
breding tot 2 x 3 rijstroken bevorderd 
tot Ò voorkeursalternatief Ó . Dit is een 
tussenstap in de studie, om niet verder 
te hoeven studeren op alternatieven 
die niet kansrijk zijn (2 x 4 rijstroken), 
en zodoende meer tijd en aandacht te 
kunnen besteden aan de wel kansrijke 
alternatieven (2 x 3 rijstroken). 
Wel wordt voor de A27 ook onder-
zocht wat de effecten zijn voor een 
ruimtelijke voorziening zodat in de 
verdere toekomst een verbreding naar 
2x4 rijstroken wel mogelijk blijft, ook 
rekening houdend met een nieuwe 
OV-verbinding (waarschijnlijk trein of  
lightrail) tussen Almere en Utrecht, de 
z.g. Stichtse Lijn. 
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Wandelvier -
daagse het 
Gooi door  
Anna Õ s  Hoeve
De eerste dag van de allereerste 
Gooise Wandelvierdaagse liepen de 
deelnemers ook langs en een beetje 
door AnnaÕ s Hoeve. Via de Albert 
Schweitzerweg, de Weg over AnnaÕ s 
Hoeve en het Wagenpad (asfaltweg 
richting Ôt  Laer) wandelden de ruim 
800 deelnemers woensdagmiddag van 
de Vuurse bossen terug naar het start-
punt in Laren. Op de foto groepjes 
wandelaars op de Albert Schweitzer-
weg.

De Ò Wandelvierdaagse het GooiÓ , 
georganiseerd door een gelijknamige 
stichting, streeft er naar dat deze vier-
daagse een jaarlijkse traditie wordt. 
De deelnemers kunnen kiezen uit 
routes van 20, 30 en 40 km per dag. 
Dit jaar liep de eerste route door Ò bos 
en heiÓ . De 2e dag was vooral gewijd 
aan de kunstenaarsdorpen Laren en 
Blaricum. De 3e dag ging het naar 
de Ôs -Gravelandse buitenplaatsen. De 
Gooimeerroute op de slotdag (zater-
dag 12 juni) ging richting Naarden. 

De vi jvers hebben weer peilschalen, maar É

Sinds enige tijd staan er in de vijvers van Anna’s Hoeve weer peilschalen, waarop de hoogte 
van het waterpeil (in centimeters NAP) kan worden afgelezen. Vroeger stonden er drie van 
zulke peilschalen. De middelste (bij de Eerste Brug) is op 3 of 4 november 2001 gestolen. 
De peilschalen in de Speelweidevijver en in de Bergvijver moesten enige jaren geleden verdwijnen 
voor de sanering van de waterbodems.

Op woensdag 17 juni zijn landmeters 
begonnen met hoogtemetingen aan de 
oevers van de vijvers waar de peilscha-
len gingen komen. Aannemings- en 
hoveniersbedrijf  Germieco uit Wor-
merveer heeft op 18 juni de peilschaal 
in de Bergvijver geplaatst (zie foto), en 
op 19 juni die in de Speelweidevijver. 
In de AnnaÕ s Hoeve Koerier worden 
al sinds 1995 grafiekjes gepubliceerd 
met het peil van de achterste vijvers, 
en sinds voorjaar 2008 ook van de 
Speelweidevijver (en van de grond-
waterstand). Al die vijverpeilen zijn 
steeds gebaseerd op de doorstroom-
opening in het Dammetje, dat onge-
veer 30 jaar geleden werd aangelegd 
om voldoende water vast te houden 
in de (toen nog) ondiepe Speelweide-
vijver. Pas als het water na regenval 
boven het peil 220 cm kwam, ging 
het doorstromen naar de achterste 
vijvers. Het dammetje was bewust op 
die doorstroomhoogte geconstrueerd. 
Wanneer aan weerskanten het water 
op dezelfde hoogte stond, en aan de 
zuidkant precies tot aan de door-
stroomopening, wezen de eerste twee 
peilschalen precies 220 aan, dat klopte 
dus prima.. (De peilschaal in de Berg-
vijver wees altijd 1 cm minder aan, die 
paal stond kennelijk 1 cm te hoog). 
Uit vergelijking met de traditionele 
peilmetingen (dus gebaseerd op de 
doorstroomhoogte van het Dammetje) 

bleek echter dat de nieuwe peilschaal 
in de Speelweidevijver ca. 2 cm te 
weinig aangaf, en die in de Bergvijver 
ca. 38 cm te veel! 
Naderhand is door de aannemer 
alsnog actie ondernomen op dit pro-
bleem. De peilschaal in de Bergvijver 
is een stuk omhoog getrokken zodat de 
afgelezen waarde nu (in elk geval on-
geveer) correct is. Waternet heeft van 
de aannemer de toezegging gekregen 
dat die alles nog eens goed zal gaan 
nameten.

De nieuwe peilschaal in de Bergvijver. De 

schaal toont de hoogte van de waterspiegel in 

cm’s t.o.v. NAP.

Het plaatsen van één van de nieuwe peilschalen
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Op dezelfde plek achteraan de Speel-
weide waar vorig jaar juni een EK-
vreugdevuur een einde maakte aan 
een zitbank, die overigens tevoren al 
door vandalen was toegetakeld, is de 
(door GNR later opnieuw geplaatste) 
zitbank opnieuw door vuur vernield. 
Ditmaal in de avond of  nacht na 
Koninginnedag. Op vrijdagochtend 1 
mei kwam er nog rook uit de brand-
stapel. De foto spreekt boekdelen. 
Hier wordt een normaal mens toch 
helemaal treurig van.
Na de vorige brand is het Goois Na-
tuurreservaat op deze website geadvi-
seerd om op deze kennelijk vandalis-
megevoelige plek geen nieuwe bank 
terug te plaatsen. Droevig genoeg 
moet dat advies nu herhaald worden. 
De plek waar deze bank stond is een 
beruchte hangplek geworden voor 
onopgevoede jongeren. Natuurlijk lo-
pen we het risico dat ze hun hangplek 
verplaatsen naar een andere zitbank. 
Maar als op deze plek opnieuw een 

bank 
komt, dan 
moet die 
echt van 
metaal 
zijn!!
Inmid-
dels is er 
overleg 
geweest 
tussen het 
bestuur 
en het 
GNR in-
zake deze 
bank. 
Besloten 
is om na 
de zomer 
een nieuwe houten bank te plaatsen 
op een andere plek op de Speelweide. 
Op de brandplek zal dus gŽ Ž n bank 
meer geplaatst worden. Het GNR 
houdt vast aan de keuze voor houten 
banken in al haar terreinen, vanwege 

het meer natuurlijke karakter van hout 
ten opzichte van metaal of  beton.
Het verbranden van een zitbank in 
AnnaÕ s Hoeve is helaas geen eenma-
lige actie gebleven. Van de drie zitban-
ken op de Speelweide is er nu nog 
maar Ž Ž n over. V——r  de bank vlak bij 

Ernstig vandalisme in Anna Õ s  Hoeve
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Ha Safari -Spotter! 
Ken jij een leuk stekelig vriendje? Ik 
weet er wel een, ga je mee? In het 
park waar het heel erg rommelig is, 
met veel bladeren van de bomen en 
lekkere slakken, vinden we vast een 
egel. Een egel heeft een heleboel 
stekels. Zoveel dat je ze niet eens 
kunt tellen. Babyegeltjes wonen in 
een holletje, dat moeder egel lekker 

warm heeft aangekleed met blaadjes 
en mosjes. Als de egeltjes groot zijn 
geworden en het holletje kunnen ver-
laten, dan lopen ze allemaal in een rij 
achter egelmoeder aan. Dat doen ze 
Õ s avonds als het donker is, want egels 
zijn nachtdieren. Ze moeten net als 
wij wel goed oppassen voor autoÕ s en 
fietsers bij het oversteken. 

Zaterdagmiddag 19 september kan 
je een egeltje in elkaar knutselen en 
wordt er een verhaal verteld over 
Ò Prikkel de Egel op avontuurÓ . Kom 
jij dan ook met je ouders naar de 
Infoschuur? Wat je allemaal nog meer 
kunt doen, vind je in het programma 
elders in dit blad.

Tot Spotje!

de vijveroever hebben vandalen een 
kampvuur gemaakt van planken die ze 
hebben afgezaagd van de derde bank, 
even verderop. Van die bank is nu 
alleen nog de rugleuning over. De foto 
toont de tweede bank met daarvoor 
de verbrande restanten van planken 
van de derde bank, en wat er nog over 
is van de derde bank. Het is onvoor-
stelbaar dat er mensen bestaan die dit 
soort dingen leuk en normaal vinden. 
En brand maken in een natuurgebied 
is niet alleen verboden, het is ook ont-
zettend gevaarlijk, zeker in een hete en 
droge zomerperiode. Het risico dat er 
een groot stuk bos en/of  hei in de fik 
gaat is levensgroot.
Ook op de Speelweide, niet ver van 
de bank die in de nacht na Koningin-
nedag sneuvelde, zijn eind mei twee 
jonge eikenboompjes moedwillig afge-
broken. De eikjes waren enkele maan-
den tevoren geplant, ter vervanging 
van boompjes die de droge zomer van 
2008 niet hadden overleefd. Ook zoÕn  
stompzinnig staaltje van vernielzucht. 
Op de foto de overgebleven kniehoge 
stompjes.



24 AnnAÕ s Hoeve Koerier 

Sinds ongeveer half  april komen er 
weer meldingen van roodwang(sier)
schildpadden, die aan de oever van de 
vijver zitten te zonnen op boomstam-
men in het water. Ze worden gezien 
vanaf  het zogenaamde Schildpad-
denpaadje, dat tussen de Oude Poel 
en de Vijver bij het voormalige Witte 
Strandje door loopt. Vroeger werden 
ze ook vaak gezien vanaf  de derde 
brug, in de Verbindingsvijver tegen-
over de Berg. De foto toont er drie. 
Maar er zijn er ook al eens zes tegelijk 
gezien. De schildpadden overwinte-
ren, net als kikkers, door zich in de 
modder in te graven. 
Lang v— —r  de waterbodemsanering 
is er wel eens over gesproken om de 
schilpadden weg te vangen om ze in 
Zuid-Europa een nieuw leven te ge-
ven. Daar bestaat een organisatie voor. 
Maar het is uiteindelijk niet gebeurd. 
Ze zijn lastig te vangen, en er zit ook 
een kostenplaatje aan om ze naar een 
beter leefgebied te brengen.

Kort na de oprichting van onze 
vereniging (in april 1984) werd er in 
de Ò CourierÓ  al melding gemaakt van 
schildpadjes in de vijver. Op 23 sep-
tember 1984 werd er een gezien in de 
Verbindingsvijver en op 11 april 1985 
een in de Vijver bij het Witte Strandje. 
De internetencyclopedie Wikipedia 
vermeldt over deze schildpadden 
onder meer het volgende:

Ò De roodwangschildpad is een 
bekende verschijning omdat deze 
ondersoort veelvuldig gehouden werd 
als huisdier. Tegenwoordig wordt 
deze schildpad niet meer zo massaal 
verkocht, mede doordat de import 
tegenwoordig verboden is.
De exemplaren die wisten te overle-
ven, zijn uiteindelijk veelal gedumpt. 
Door het dumpen in de sloot komt 
de roodwangschildpad ook in de vrije 
natuur voor. Het dier komt oor-
spronkelijk voor in het zuiden van de 
Verenigde Staten en Mexico.

Hoewel de meeste biologen van me-
ning zijn dat deze exoot in de Benelux 
niet tot voortplanting komt, trekt 
Staatsbosbeheer dit in twijfel, ingege-
ven door de aantallen die plaatselijk 
voorkomen en de melding van eierleg-
gende schildpadden. Of  deze in het 
Nederlandse gematigde klimaat uitko-
men is echter sterk de vraag, de schild-
pad zelf  kan wel tegen lagere tempe-
raturen maar de embryoÕ s ontwikkelen 
zich alleen bij hogere temperaturen. 
Ook is het zo dat Ôs childpaddenvijversÕ 
grote aantrekkingskracht uitoefenen 
op mensen die van de schildpad af  
willen. De schildpad kan immers op 
een dergelijke plaats kennelijk overle-
ven en is niet in zijn eentje, zo is vaak 
de redenering.
De roodwangschildpad is een alleseter 
die graag planten eet zoals groene 
bladeren. Een groot deel van het 
menu bestaat uit vissen, wormen en 
slakken.Ó

Drie roodwangschildpadden in Anna’s Hoeve

Schildpadjes 
zi jn terug
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Waterstand en grondwaterstand
De grafiek toont het “Streefpeil” 
voor de vijvers, en drie lijnen, die van 
boven naar beneden het volgende 
aangeven:
- het peil van de achterste vijvers (dus 
voorbij het Ò DammetjeÓ )
- het peil van de Speelweidevijver 
- de variaties in het grondwaterpeil 
De variaties in het grondwaterpeil zijn 
afgelezen op de Educatieve Grondwa-
termeter op de Speelweide, op enkele 
tientallen meters afstand van de oever 
van de Speelweidevijver. De lijn is z— 
getrokken dat het waterpeil van de 
Speelweidevijver en van de grond-
waterstand samenvallen wanneer er 
vanuit de vijver niets meer wegzakt 
naar het grondwater, doordat er een 
tijdlang geen water is toegevoerd. Als 
het een poosje niet geregend heeft, 
zakken het vijverpeil en het grondwa-
ter in precies hetzelfde tempo. Recent 
was dat het geval omstreeks 9 april, 25 
april en 5 juni. 

Het Streefpeil gold toen de vijverbo-
dems nog niet waren gesaneerd. Bij 
een vijverpeil tussen 220 en 240 cm 
boven NAP ogen de vijvers Ò lekker 
volÓ . Sinds de waterbodemsanering 
blijkt dit peil niet meer haalbaar. 

Doordat ook de stadsvijvers (Van 
Riebeeckvijver, Laapersvijver en 
Lorentzvijver) zijn ontdaan van hun 
giftige sliblaag, zakt het water uit het 
regenwaterriool ook in die vijvers veel 
sneller weg naar het grondwater, dan 
vroeger. Er blijft dus minder regenwa-
ter over voor lozing op AnnaÕ s Hoeve, 
en wat er binnenkomt zakt ook in 
AnnaÕ s Hoeve veel sneller dan vroeger 
weg naar het grondwater. Een jaar of  
vijf  geleden had Waternet berekend 
dat de hele Speelweide (280 cm boven 
NAP) gemiddeld 1 x per jaar onder 
water zou komen te staan. Waar-
schijnlijk is daarbij een rekenfoutje 
gemaakt. Zelfs de nieuw gemaakte 
verdiepte slenk in de Speelweide, 
bestemd voor wateropvang na grote 
regenbuien, heeft nog nooit blank 
gestaan.
De middelste lijn, die het vijverpeil 
van de Speelweide weergeeft, laat zien 
dat de vijver na flinke buien (zoals 
begin juni: ruim 50 mm regen binnen 
5 dagen) wel snel enkele decimeters 
kan stijgen. Maar als het daarna niet 
regent, is die peilverhoging binnen een 
week of  twee weer verdwenen. 
De bovenste lijn, het peil van de 
achterste vijvers, laat zien dat dit peil 

veel minder heftig reageert op grote 
regenbuien. Dat komt doordat de wijk 
met gescheiden rioolstelsel die het 
regenwater loost op de Lorentzvijver 
een stuk kleiner is dan het deel van 
Hilversum Zuidoost waarvan het re-
genwater via de Van Riebeeckvijver in 
de Speelweidevijver van AnnaÕ s Hoeve 
terecht komt.
De oorzaak van de grote peilstijging 
van de achterste vijvers tussen half  
december en half  februari is ons nog 
steeds niet duidelijk. Het enige wat 
we kunnen bedenken is dat er in die 
periode veel meer water dan normaal 
is opgepompt uit de waterputten in 
voormalig drinkwaterpompstation 
Westerveld, het z.g. interceptiewater, 
dat tegenwoordig via een pijp door het 
Laarder Wasmerengebied in AnnaÕ s 
Hoeve terecht komt.
Het wachten is nu op het weghalen 
van het Dammetje en de aanleg van 
een nieuwe brug op die plek. Vanaf  
dat moment staan de voorste en ach-
terste vijvers weer met elkaar in open 
verbinding. Dan kunnen de vissen 
weer bezit nemen van de Speelweide-
vijver en de groene soep aldaar gaan 
opeten!
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Puzzel:  vleermuisweetjes 
Door Gerry Kluvers-Kessler

De oplossing van de puzzel in Koerier 2009-01 is: Ò Zilveren jaar voor Vereniging tot Behoud van AnnaÕ s HoeveÓ

In september zijn de vleermuizen nog in de paartijd en ook is het de trektijd. Vleermuizen maken zich klaar voor de 
winter en zijn daarom druk bezig om hun vetreserve op te bouwen. In de nazomer kunt u dus nog volop genieten van de 
vleermuizen. Misschien een goede gelegenheid om uw vleermuizenkennis wat op te frissen?

1 Vliegend zoogdier.
2 Wanneer begint het paarseizoen?
3 Wat kan gebruikt worden als winterverblijf ?
4 Wat voor soort geluid zenden vleermuizen uit?
5 Houden vleermuizen een winterrust of  winterslaap
6 Verblijf  van vrouwtjes en jongen in de zomer.
7 Hoe heet het vermogen om te zien met geluid?
8 Ander woord voor chiroptera.
9  Door welk tijdstip wordt het begin van de  

jachtvlucht bepaald?
10  Wat kunnen vleermuizen naast vliegen,  

klimmen en lopen?

11  Waarmee voeden vleermuizen in Nederland zich hoofd-
zakelijk?

12 Waarmee vliegen vleermuizen?
13  Met welk apparaatje wordt het geluid van de vleermuis 

hoorbaar voor de mens?
14 Hoeveel jongen werpt een vleermuis meestal?
15 Hoe oud kunnen vleermuizen worden?
16  Waarmee kunnen geluiden uitgezonden worden door de 

vleermuis?
17  Waaraan kun je bij een vlieggat zien of  deze bewoond is?
18 Hoe slapen vleermuizen?
19 Oordeksel.
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Colofon

Anna’s Hoeve Koerier jaargang 26, nummer 3-2009

De Anna’s Hoeve Koerier
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en me-
dedelingenblad van de Vereniging tot Behoud van 
Anna’s Hoeve. Het blad verschijnt drie keer per jaar. 
Overname van artikelen is toegestaan met bronver-
melding. Kopij is welkom, aanlevering bij voorkeur 
in elektronische vorm bij één van de redactieleden: 
teksten in .DOC-formaat en afbeeldingen in .JPG-
formaat. Als elektronische aanlevering voor u een 
probleem is, neemt u dan contact op met de redactie.

Druk:  Drukkerij Brügemann, Hilversum
Opmaak: www.ontwerpfabriek.com, Hilversum
Oplage: 870 exemplaren
Op Internet: www.vb-annashoeve.nl

De redactie
De redactie van de Anna’s Hoeve Koerier bestaat uit de 
volgende personen:

S. Koopman (eindredactie)
Oude Amersfoortseweg 140, 1212 AJ HILVERSUM
ahkoerier@yahoo.com, 035-7723267

H. Bergsma
Fuchsiastraat 34, 1214 GK HILVERSUM
035-6212667

M. Evers
Eemnesserweg 115, 1223 GD HILVERSUM
035-6856316

M.L. Ruitenberg
Lijsterweg 70 1221, JM HILVERSUM
035-6832762

De vereniging
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. is 
opgericht in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten 
Hilversum en Laren gelegen gebied Anna’s Hoeve in 
stand te houden als natuurgebied met rustige recre-

atie. De vereniging onderneemt hiertoe onder meer de 
volgende activiteiten: overleg met gemeenten, terreinbe-
heerders en de waterbeheerders, geven van rondleidin-
gen en het uitvoeren van beheerwerk.

Lid worden?
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor 
iedereen die de doelstelling van de vereniging onder-
steunt. De contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 
per jaar. Neem voor meer informatie of  aanmelding 
voor het lidmaatschap contact op met de secretaris.

Uw gegevens wijzigen?
Neemt u voor wijziging van uw gegevens, bijvoorbeeld 
als u verhuist, contact op met de secretaris.
 
Het bestuur
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve e.o. bestaat uit de volgende personen:

R. Bochardt Voorzitter 06-25196250
W. Brugman Secretaris 06-12924922
J.J.M. de Ridder Penningmeester 035-6835031
H. Bergsma Gewoon lid 06-43498954
C.A.N. van Vliet Gewoon lid 035-6833007

Algemeen e-mailadres van de vereniging:  
annas_hoeve@yahoo.com

Overige handige informatie
Algemeen beheer:   Poul Hulzink, hoofd terrein-

beheer, GNR
Dagelijks beheer:  Gerrit Kremer, regiobeheer-

der Zuid, GNR 
Contactgegevens GNR:  035-6214598,  

Internet: www.gnr.nl
GAD Toezicht 
en handhaving: 035-6991888
Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734
E-mailadres van de webmaster: 
  webmaster@vb-annashoeve.nl 
E-mailadres van de vereniging: 
 annas_hoeve@yahoo.com
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Van de redactie  
Door Sander Koopman 

Door Sander Koopman

In vorige nummers van dit blad berichtten wij regelmatig over 
vandalisme in Anna’s Hoeve. Inmiddels is de vereniging zelfs 
slachtoffer geworden van “cybercrime”. In oktober van dit 
jaar werd de website van de vereniging tijdelijk overgenomen 
door een fundamentalistische hacker. Wat dat betreft heeft 
een papieren medium toch nog wel enige voordelen boven de 
vluchtige wereld van het Web… 
Onze website is niet het enige wat gekraakt is. Ook het huisje 
van Anna’s Hoeve is sinds een aantal maanden gekraakt. Re-
dacteuren Henny en Martina durfden het aan om de krakers 
met een bezoekje te vereren. Hun belevenissen hebben ze 
vastgelegd voor de Koerier. De afgelopen tijd is de vereniging 
druk geweest met een aantal activiteiten om haar bekendheid 
te vergroten. Zo zijn we present geweest op enkele evenemen-
ten, en heeft er voor het eerst sinds jaren weer een schoolklas 
beheerwerkzaamheden uitgevoerd. Verslagen hiervan vindt u 
in dit blad. Het werk van de Nassauschool heeft een zeer goed 
resultaat gehad. Het Heitje is (tijdelijk) weer praktisch vrij van 
vogelkers. Neem er eens een kijkje! Dan wel uw hond aan de 
lijn graag, die zijn namelijk zeer verstorend voor onze inheem-
se fauna. Helaas beseffen veel mensen dat niet. Leest u vooral 
ook de artikelen van Gerry Kluvers over egels en van Robert 
Bekenkamp over het vleermuizenonderzoek in Anna’s Hoeve. 
Het wordt dan duidelijk hoeveel dierlijk leven er (gelukkig) 
nog voorkomt in Anna’s Hoeve. Dieren hebben echter ook de 
ruimte nodig, en dat conflicteert nogal eens met de ruimte die 
wij als (hondenbezittende) recreant menen te mogen opeisen 
in de natuur. Planten hebben hier gelukkig wat minder last 
van. De vegetatie in Anna’s Hoeve is momenteel volop in 
ontwikkeling. Op de kapvlakten zijn inmiddels talloze jonge 
boompjes te vinden, vooral loofhoutsoorten, die het gebied 
de komende jaren snel een ander aanzien zullen geven. De 
exacte getallen zijn voor u samengevat door Gerard Peet. Hoe 
deze boompjes, en andere planten, de winter doorkomen, 
daarover vindt u alles in het artikel van Christine Tamminga 
over wintergroen. 
Tot slot nog wat aandacht voor werkzaamheden in Anna’s 
Hoeve. De afgelopen tijd is de aarden dam bij de Speelweide 
vervangen door een solide hardhouten brug. Een verslag van 
de werkzaamheden met historische achtergrond en wat foto’s 
treft u eveneens in dit blad. De komende winter gaat er weer 
gewerkt worden in Anna’s Hoeve. In het meest oostelijke deel 
van het gebied gaat het bos omgevormd worden. Uiteraard 
houden wij u op de hoogte van het resultaat van deze werk-
zaamheden.
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Door Henny Bergsma

In het afgelopen jaar heeft het bestuur 
zich druk gemaakt over de plannen 
die de gemeente en de provincie 
hadden om hoogwaardig openbaar 
vervoer in te voeren tussen Hilversum 
en Huizen. Er was veel onrust over 
de mogelijkheid dat het tracé door 
Anna’s Hoeve zou komen te lopen. 
Van de drie mogelijkheden die er 
lagen, vond de ambtelijke werkgroep 
kennelijk toch de route over Anna’s 
Hoeve het meest opportuun, zodat dit 
tracé aan de gemeenteraad ter goed-
keuring is voorgelegd. De gemeen-
teraad heeft het tracé afgekeurd. Dit 
betekent praktisch gezien dat het hele 
plan heroverwogen moet gaan worden 
en alternatieven opnieuw onderzocht 
moeten gaan worden. In verband met 
de gemeenteraadsverkiezingen in het 
voorjaar van 2010, zal het HOV vol-
gens wethouder Erik Boogert op zijn 
vroegst in het najaar van 2010 weer 
op de bestuurstafel komen te liggen 
voor besluitvorming.
Ondertussen is het bestuur bezig met 
het voorbereiden van plannen en 
activiteiten om te zorgen dat de Ver-
eniging tot Behoud van Anna’s Hoeve 
weer meer gaat leven bij de buurtbe-
woners. In de vorige Koerier merkte 
de redactie in haar voorwoord op dat 

acties zoals de MADD schoonmaak-
actie een positief  effect hebben op de 
jeugd om weer meer bij het milieu 
betrokken te zijn. In dat kader willen 
we de activiteiten van de vereniging 
uitbreiden om het milieu en Anna’s 
Hoeve in het bijzonder weer stevig op 
de kaart te zetten in zuidoost-Hilver-
sum. We zijn heel bewust bezig om 
meer maatschappelijke activiteiten op 
te pakken en meer samen te werken 
met maatschappelijke organisaties 
zoals Versa Welzijn, het Goois Na-
tuurreservaat (GNR) en het IVN. Op 
dit moment zijn we meer concreet aan 
het kijken naar het overleg met GNR 
over het beheer van Anna’s Hoeve 
en om te komen tot een nauwere 
samenwerking en afstemming inzake 
politieke aangelegenheden, zoals dat 
vroeger eigenlijk ook het geval was. 
Daarnaast zijn we met een aantal 
maatschappelijke instellingen aan het 
kijken hoe Anna’s Hoeve een rol kan 
spelen in milieu-educatie van scholen, 
maatschappelijke stages van scholieren 
en of  we een bijdrage kunnen leveren 
aan het maatjesproject en/of  Bureau 
Halt. Begin januari zullen we een 
pilot doen met een aantal jongeren 
die rondom de jaarwisseling veroor-
deeld worden voor het afsteken van 
vuurwerk in de natuur. Deze jongeren 
zullen in het kader van het lik-op-stuk 
beleid van justitie binnen een paar 
dagen hun straf  ondergaan door ver-
plicht een aantal uren vuurwerkresten 
en ander zwerfvuil op te ruimen in 

Van het bestuur Anna’s Hoeve. 
Ook wil het bestuur werken aan een 
grotere belangstelling voor Anna’s 
Hoeve in de media. Daarmee is een 
leuk begin gemaakt, doordat Media 
Het Gooi aandacht heeft besteed aan 
Anna’s Hoeve in de vorm van een 
documentaire. Aan het woord komt 
Jelle Harder, oud voorzitter, die ter ge-
legenheid van het 25-jarig bestaan van 
de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve nog eens ingaat op een aantal 
facetten van Anna’s Hoeve. Aan bod 
komen de paddenpoel, de overgang 
van een éénzijdig bomenbos naar een 
veelzijdig stuk natuur, het verwijderen 
van de Amerikaanse vogelkers, de 
stobbenwallen, enzovoorts. Ook aan 
bod komt de tragiek van de snelbus 
en de aanpak van het zwerfvuil. Jelle 
benadrukt dat ook voor de toekomst 
de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve van belang is en blijft! In de ko-
mende tijd willen we ons eveneens be-
zinnen op mogelijkheden om de leden 
meer te betrekken bij de vereniging en 
om de interactie tussen het bestuur en 
de leden te vergroten. In de afgelo-
pen maanden heeft de problematiek 
rondom de HOV duidelijk gemaakt 
dat het als bestuur best lastig is om 
een standpunt in te nemen als je niet 
weet hoe de meningen van de leden 
zijn verdeeld. Vooruitlopend daarop 
wil ik u namens het bestuur vragen 
om eventuele ideeën die u daarover 
hebt met ons te delen.

Promotieactiviteiten
De afgelopen maanden gaf  de ver-
eniging acte de présence op diverse 
evenementen. Hierbij twee korte 
impressies.

Vi jfjarig jubileum van wi jkcen-
trum Sint Jozef
In september bestond het wijkcentrum 
Sint Jozef  vijf  jaar. Dat werd uitbun-
dig gevierd in een feestweek die door 
Versa Welzijn in samenwerking met 
verschillende belangengroepen uit de 
buurt werd georganiseerd. Ook onze 
vereniging werd gevraagd of  zij een 
bijdrage wilde leveren aan de feest-
vreugde. Dit heeft erin geresulteerd 
dat we op zaterdag 12 september een 
wandeling door Anna’s Hoeve hebben 
gemaakt met een groep wandelaars. 
We hadden geluk, want het was een 
prachtige zonnige nazomerochtend. 
We hadden er een fotospeurtocht 
van gemaakt. De deelnemers kregen 
telkens een foto aangereikt die aangaf  

in welke richting de wandeling verder 
ging.  Gerard Peet die ook als deelne-
mer aan de wandeling deelnam, heeft 
ons bovendien verrijkt met allerlei 
informatie over de geschiedenis, toe-
komstplannen en begroeiing van het 
bos. De wandeling zou eigenlijk maar 
een uur duren, maar die tijd hebben 
we ruimschoots overschreden. Na 
afloop hebben we gezellig nagepraat 
en koffie gedronken in Sint Josef.

Vri jeti jdsmarkt
De gemeente Hilversum or-
ganiseert jaarlijks een vrije-
tijdsmarkt op de Groest, 
waarop diverse verenigin-
gen uit de gemeente zich 
aan het publiek kunnen 
presenteren om bekendheid 
te geven aan hun activi-
teiten en om nieuwe leden 
te werven. Dit jaar was de 
vrijetijdsmarkt op zaterdag 
12 september. De Vereni-
ging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve stond dit jaar aan 

het begin van de Groest. Het was  een 
mooie heldere dag zodat er veel men-
sen op de been  waren. De belangstel-
ling van het publiek voor de vereniging 
was met name in de ochtend groot. In 
totaal hebben we circa 30 nieuwe leden 
geworven op die dag. Een resultaat 
waar we zeer tevreden mee zijn en dat 
ons bevestigt dat Anna’s Hoeve nog 
steeds leeft onder de Hilversummers.
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In het kader van het 25-jarig jubileum 
van de vereniging in 2009 publiceren 
we in elke Koerier een artikel uit de 
beginjaren van de “Courier”. Deze 
keer: “De grote schoonmaakactie”, uit 
Koerier 1984-2. In die tijd lukte het 
blijkbaar nog om rond de 50 mensen 
op te trommelen voor zo’n actie. Dat 
aantal hebben we bij recente schoon-
maakacties nooit weten te bereiken! In 
1984, toen Anna’s Hoeve nog eigen-
dom was van de gemeente, moet het 
gebied overigens wel ernstig bevuild 

zijn geweest, gezien de enorme hoe-
veelheid afval waar het artikel over 
rept: 6000 kilo, ofwel 120 kilo per 
persoon. Dat is wel een behoorlijk 
verschil met bijvoorbeeld de score van 
21 maart 2009, toen werd er met 12 
mensen een kleine 100 kilo afval opge-
haald, ofwel zo’n 8 kilo per persoon. 
Kennelijk is het gebied nu toch wel 
een stuk schoner dan in 1984. Zie ook 
het artikeltje elders in dit blad, over 
recente schoonmaakacties.

Uit de oude doos

Website Anna’s Hoeve gehacked

Wie maandag 19 oktober nietsver-
moedend de website van de Vereni-
ging tot Behoud van Anna’s Hoeve 
wilde bezoeken, kreeg alleen een 
pagina te zien die helemaal niets met 
Anna’s Hoeve te maken had: een 
digitale inbreker heeft kans gezien 
de website te vervangen door deze 
mededeling. Over de wijze waarop 
dit is gebeurd hebben we geen infor-
matie. Over de daad zelf  hebben we 
wel een mening. Voor wie geen Engels 
machtig is, hierbij een poging tot het 
vertalen van de tekst op de bladzijde:

“Eigendom van Koeweit Hacker.
Attentie
Ik kan niet alles hacken maar ik hack wat ik 
wil.

Als moeder[*censuur redactie*] Geert Wil-
ders nog sprekende over de Profeet Muham-
mad, stoppen wij werkelijk niet met het 
hacken van jullie servers en sites eindigende op 
.nl & .dk 

Alleen voor de profeet Muhammad doen wij 
alles.
Wie Muhammad is, lees over hem op (en 
dan volgen twee webadressen)

Groets: aan al mijn vrienden,
q8root@hotmail.com”

Deze digicrimineel heeft het dus 
voorzien op Nederlandse en Deense 
servers en websites.
Wat hij waarschijnlijk niet beseft is het 
feit dat hij hiermede precies het tegen-
overgestelde bereikt wat hij wil: afkeer 
van moslimextremisme, in plaats van 
sympathie voor de profeet Moham-
med en diens leer. De website van de 
Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve houdt zich uiteraard niet bezig 
met levensbeschouwing of  partijpoli-
tiek, en dat zal zo blijven.

lees meer >>
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Websitebezoek sti jgt nog steeds
De website van onze vereniging mag 
zich verheugen op een stijgende 
belangstelling. “Websitebezoek in 
2008 naar recordhoogte”, stond er in 
de eerste Anna’s Hoeve Koerier van 
2009. In 2008 zijn er op onze website 
gemiddeld bijna 17 bezoekers per et-
maal geteld. Dit jaar is dat al gestegen 
tot 24 bezoekers per dag. Oktober 
leverde een nieuw maandrecord op, 
met 1036 bezoekers. Twee zaken heb-

ben ongetwijfeld gezorgd voor extra 
sitebezoek: het krantenbericht over het 
“kraken” van de site door een Koe-
weitse hacker, en de reportage over 
het aanleggen van de nieuwe brug in 
Anna’s Hoeve.
De teller die op 15 oktober 2001 op 
de site werd geplaatst is op 6 novem-
ber de 40.000 gepasseerd. De allereer-
ste website van de Vereniging ging op 
3 juli 1999 “in de lucht”.
Dit jaar is (begin juni) de site uitge-
breid met een discussieforum, waarop 

iedereen zijn mening kwijt kan over 
zaken die met Anna’s Hoeve te maken 
hebben. Daar wordt jammer genoeg 
nog niet zo veel gebruik van gemaakt.
Neem eens een kijkje op de website! 
op http://www.vb-annashoeve.nl
Met een e-mailtje aan de webmas-
ter kunt u een gratis “abonnement” 
krijgen op de update-service: een korte 
e-mail met een koppeling naar de 
pagina met ieder nieuw sitebericht. Zo 
blijft u voortdurend op de hoogte.

Door Henny Bergsma en Martina Evers

Onlangs vernamen we dat het huisje 
bij Anna’s Hoeve was gekraakt. Om-
dat we bijzonder nieuwsgierig waren 
wie deze mensen zijn, waarom ze deze 
plek hebben uitgekozen en wat hun 
verdere bedoelingen zijn met het huis-
je, zijn Martina en ik op een mooie 
zonnige dinsdagmiddag langsgegaan 
voor een kennismakingsgesprek.

Als we aan komen lopen vinden we 
ons plan bij nader inzien toch wel 
een beetje spannend, het pand is 
uit het zicht gehaald doordat grote 
stukken plastic langs de hekken zijn 
gespannen. We nemen maar aan dat 
dit is om de inkijk te verminderen en 
contact te voorkomen. Verder zien 
we een paar grote honden lopen en 
liggen. We horen dat er hard gewerkt 
wordt: iemand is druk aan het tim-
meren in het huisje. We zien een man 
zitten en we zoeken contact, eigenlijk 

nog een beetje in de verwachting dat 
we misschien niet welkom zijn. Niets is 
echter minder waar. We worden gast-
vrij ontvangen, de bewoner wil graag 
meewerken aan een interview voor de 
Koerier en de honden blijken poes-
lief  te zijn als ze eenmaal gerust zijn 
gesteld dat het bezoek welkom is. Ook 
de plastic zakken blijken om een an-
dere reden te zijn opgehangen, name-
lijk omdat het zo stuift over de vlakte. 
De krakers wonen op dat moment net 
anderhalve week in het huisje, vertelt 
de jongen die we spreken. Hiervoor 
woonden ze aan de Mussenstraat, 
maar dit pand hadden ze al een tijdje 
op het oog. Het blijkt dat de heren 
niet over één nacht ijs gegaan zijn, 
maar een gedegen vooronderzoek 
hebben gedaan naar de geschiedenis 
van de locatie, naar Anna’s Hoeve 
en naar de plannen die de gemeente 
(niet) met het terrein heeft. Er was 
zelfs onderzoek gedaan naar grondsa-
neringen die de gemeente Hilversum 

op en rondom Anna’s Hoeve heeft 
verricht en de status van het plan van 
de gemeente om de erfpacht van de 
eigenaar van het huis in te trekken. 

De ideologie achter kraken
We spreken over de ideologie achter 
het kraken en onze gesprekspartner 
vertelt dat er voor hem meer dan één 
reden achter zit. Hij is er ooit mee 
begonnen omdat huren tegenwoordig 
zo duur is en omdat een wat nihilis-
tischer en bewustere levensstijl hem 
meer aansprak. Hij vindt het prettig 
om zo veel tijd als mogelijk te beste-
den aan het maken van muziek en aan 
het maken van kunst. En door te leven 
met lage kosten kan hij dat voor zich-
zelf  mogelijk maken. Voor de kunst 
wordt gebruik gemaakt van allerlei 
materialen die hij tegenkomt. Eén van 
zijn medebewoners tekent en heeft 
zijn artistieke handtekening al gezet 
op een stukje muur bij het huisje. Er 
wordt ook nagedacht over de moge-

De moderne kraker heef t wel veel  werk

Het gekraakte huisje van Anna’s Hoeve
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lijkheden om iets leuks met het terrein 
te gaan doen om de interactie met de 
omgeving te verbeteren, zoals bijvoor-
beeld het houden van exposities van 
de kunstwerken die de heren maken. 
En ideeën daarover zijn van harte 
welkom.
Een ander voordeel van het kraken is 
volgens onze gesprekspartner dat het 
leven spannender is als je elke keer 
weer in een geheel ander(e) (soort) 
omgeving woont en je bovendien niet 
weet hoe lang je daar zult kunnen 
blijven. Het vrije leven pur sang dus.

Duurzame energieopwekking  
in Anna’s Hoeve?
Maar zelfs de moderne kraker ont-
komt niet aan de bureaucratie van 
onze samenleving. Want als kraker 
moet je jezelf, direct nadat je jezelf  
toegang hebt verschaft tot het pand en 
dat duidelijk in bezit hebt genomen 
door er jouw spulletjes neer te zetten, 
tot de politie wenden om te melden 
dat je het pand hebt gekraakt. Die 
zelfde politie komt dan vervolgens 
weer bij de krakers op visite om het 
één en ander te bevestigen. Na die 
melding kun je als kraker ook ge-
woon aansluiting van gas, water en 
elektra aanvragen. Ook hier weten 
onze krakers ons te verrassen, want 
het water willen ze graag omdat ze 
het belangrijk vinden om zichzelf  
en hun woonplaats schoon te kun-
nen houden, maar voor warmte en 
stroomvoorziening kiezen ze liever 
voor andere alternatieven. Er worden 
zonnepanelen aangeschaft en accu’s. 
Ook wordt nagedacht over de aan-
schaf  van een windmolen. Daarnaast 
wordt er hard gewerkt om het huisje 
zodanig op te knappen om straks in 
de winter ook behaaglijk te kunnen 
wonen. De schoorsteen wordt zelfs 
opgeknapt, zodat straks houtresten ge-
stookt kunnen worden zonder dat het 
huis voor de zoveelste keer in brand 
vliegt. En ook het afval wordt keurig 
met de bakfiets naar het milieustation 
gebracht. Kraken is dus wel veel werk 
volgens onze gesprekspartner, vooral 
ook omdat je nooit weet hoe lang je 
zult kunnen blijven. Het langst dat hij 
ooit in een kraakpand heeft gewoond 
was drie jaar.
Met een uitnodiging dat we altijd 
welkom zijn voor een bezoekje of  
om tijdens een excursie eens langs te 
komen nemen we afscheid en gaan 
de heren weer aan de slag, er moet 
nog veel opgeknapt worden wegens 
zichtbaar achterstallig onderhoud aan 
het pand.

De moderne kraker heef t wel veel  werk

Door Robert Bekenkamp

Sinds 2005 hangen er 8 vleermuiskas-
ten in Anna’s Hoeve. De kastjes zijn 
indertijd gemaakt door leerlingen van 
de praktijkschool Mozarthof, en in 
Anna’s Hoeve opgehangen als com-
penserende maatregel voor habitat-
verlies. 

Voor de sanering van de vervuilde 
Speelweide moesten er namelijk 
verscheidene oude bomen verdwijnen 
waarin vleermuizen “woonden”. In 
2005 was er sprake van de aanmaak 
van 15 kastjes. De overige zeven zijn 
wellicht in een ander natuurgebied 
aangebracht. Dit jaar (2009) is er 
gestart met het inventariseren van de 
vleermuiskasten in Anna’s Hoeve. Van 
de periode daarvoor zijn geen gege-
vens bekend.

Methode en resultaten
In het voorjaar zijn bij de toen be-
kende kasten de mestplankjes schoon-
gemaakt en de aanwezig keutels zijn 
verzameld en nader onderzocht. Ge-
keken is of  de keutels afkomstig zijn 
van vleermuizen. In het najaar zijn 
alle kasten bekeken op keutels (deze 
zijn verzameld) en opengemaakt, om 
de binnenkant te controleren en even-
tueel schoon te maken.
De resultaten van de controle van de 
mestplankjes en de vleermuiskasten 
staan in tabel 1.
In de kasten 4 en 5 zat een vogelnest, 
mogelijk van de boomkruiper (Certhia 
Brachydactyla). In kast nummer 7 
werd een Gewone dwergvleermuis (Pi-
pistrellus pipistrellus) aangetroffen, en 
in kast nummer 8 een Rosse vleermuis 
(Nyctalus noctula).

Het gekraakte huisje van Anna’s Hoeve

Vleermuiskastenonderzoek in Anna’s Hoeve

keutels op de mestplankjes.
Inventarisatie Vleermuiskast nummer

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8
15-6-2009 ++ ++ + 0 +++ n.o. n.o. +
29-9-2009 0 0 0 0 0 + + +

0 geen keutels, + weinig keutels, ++ veel keutels, +++ heel veel keutels, n.o. niet 
onderzocht

Robert Bekenkamp inspecteert één van de vleermuiskasten.
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Aanwezigheid van vleermuis
Discussie
Daar er geen gegevens zijn van de 
periode 2005 t/m 15 juni 2009 kan er 
weinig verteld worden over de actu-
ele aanwezigheid van vleermuizen in 
de kasten, uitgezonderd die kasten 
waarin een vleermuis is aangetroffen. 
Alleen kunnen we aannemen dat er in 
die periode in de kasten 1, 2, 3, 5 en 8 
ooit vleermuizen hebben gezeten.
De aanwezigheid van nesten in de 
kasten 4 en 5 geeft in ieder geval aan 
dat er een periode geen vleermuizen 
in gezeten hebben. Verder hebben 
de weersinvloeden de kasten 1 t/m 5 
aardig aangetast. Ook missen bij een 
aantal kasten één of  beide schroeven 
waarmee de voorste plank is vastgezet. 
Mogelijk is er dus wel eens eerder in 
de kasten gekeken.

Conclusie en advies
De aanwezigheid van vleermuiskeutels 
op de mestplank van de vleermuiskas-
ten 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 geeft aan dat 
ze in ieder geval minimaal een keer 
bezocht zijn door vleermuizen in de 
periode 2005 t/m 15 juni 2009. De 
kasten 7 en 8 in ieder geval ook in de 
periode 15 juni t/m 29 september 
2009.
Er wordt in ieder geval gebruik 
gemaakt van de vleermuiskasten, dus 
is het verwijderen van de kasten niet 
verstandig. De kasten moeten wel alle-
maal nagekeken worden en eventueel 

gerepareerd worden. Kast nummer 2 
zal verplaatst moeten worden mede 
omdat de aanvliegroute voor een 
groot deel geblokkeerd is.
Verder kan frequenter onderzoek 
meer uitsluitsel geven over het gebruik 
van de kasten door het jaar heen. Dit 
moet dan wel maandelijks gedaan 
worden. Er hoeft dan alleen gekeken 
te worden naar uitwerpselen op de 
mestplank. Het steeds openen van de 
kast kan namelijk verstorend werken, 
waardoor de vleermuizen niet meer 
terug komen.

Kaartje met locatie van 
de onderzochte kasten 

>>

 Rosse vleermuis 
in kast 8

<<

IJsvogeltje 
 
Door Gerry Kluvers-Kessler

Blauw saffier met roest rode borst
je hebt het moeilijk met de vorst
IJsvogeltje blauw
wees voorzichtig met de kou

We willen je niet missen
dus we hakken een gat zodat je kunt vissen
Bij rijp in het ochtend dauw
boven de bijt in het ijs, zien we je gauw
IJsvogeltje blauw
wees voorzichtig met de kou

Zo kwam jij aan je naam
maar dat was niet je faam
IJsvogeltje blauw
wees voorzichtig met de kou

Je kleuren en vlucht als een bliksemschicht 
is je roem waar menigeen voor is gezwicht 
IJsvogeltje blauw
als lentegroet vertrouwen we op jou.

De afgelopen winter zijn in Anna’s 
Hoeve op grote schaal boswerk-
zaamheden uitgevoerd. Eén stuk 
van Anna’s Hoeve is hierbij niet aan 
de beurt gekomen. Dat betreft het 
meest oostelijke deel, gelegen tussen 
de A27 en de dr. A. Schweitzerweg. 
De komende winter zullen in dit deel 
alsnog beheerwerkzaamheden worden 
uitgevoerd: kap en uitdunning van 
naaldhout en herplant van loofbomen.  

De voorgenomen boswerkzaamheden 
hebben tot doel extra groeiruimte te 
geven aan loofbomen zoals eik, beuk 
en berk. Hiervoor zullen enkele naald-
houtpercelen sterk worden uitgedund 
of  gekapt en zullen plaatselijk loof-
bomen zoals eik, beuk, berk en linde 
worden geplant. Vooruitlopend op 
deze werkzaamheden zal de Ame-
rikaanse vogelkers zoveel mogelijk 
worden verwijderd. Deze soort, ook 

wel ‘bospest’ genoemd, heeft 
een sterk woekerend karakter 
waardoor andere boom- en 
struiksoorten worden verdron-
gen. Na het afzagen van de 
Amerikaanse vogelkers wordt 
de stronk behandeld met een 
biologisch afbreekbaar middel 
ter voorkoming van het op-
nieuw uitlopen.
 
Voor vragen over de werkzaam-
heden kunt u contact opnemen 
met het Goois Natuurreservaat. 
Telefoon 035-6214598 of  email 
gooisnatuurreservaat@gnr.nl 

Binnenkor t  weer  boswerkzaamheden  in  Anna ’ s  Hoeve
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Over het algemeen is de mens niet 
zo verzot op stekeligheden van een 
zoogdier. En al helemaal niet als het 
zo’n 8000 stekels opzet en ook nog een 
scharrelaar is. Toch heeft dit zoogdier 
een hoge aaibaarheidsfactor weten te 
verwerven, ondanks zijn prikkelbaar-
heid en scharrelaarseigenschappen. 

Met zijn pientere kraaloogjes, wag-
gelende gang en enig gebrek aan 
schuwheid, heeft hij menigeen voor 
zich weten te winnen. Wij vonden het 
heel bijzonder dat we bij het monito-
ren van amfibieën tot twee maal aan 
toe een levend egeltje hebben mogen 
waarnemen. Als een echte scharrelaar 
zocht hij onder elk blaadje en steen-
tje zijn kostje. We zijn het innemend 
prikkelbare zoogdiertje voor een tijdje 
blijven volgen. Met dit verschil dat wij 
onze ogen volgden en dit diertje liep 
zijn neus achterna. Zijn spijkerbedje 
werkt als een magneet en velen zijn 
dan ook verrukt bij het zien van dit 
wilde inheemse zoogdiertje tijdens een 
wandeling. 

Kenmerken 
De egel is makkelijk te herkennen aan 
de stekels bovenop zijn kop en rug. 
Een volwassen egel heeft gemiddeld 
8400 stekels. De egel is vernoemd 
naar deze stekels. Het woord “egel” is 
afgeleid van het oude, Indo-Europese 
woord “egh”, dat “steken” betekent. 
De scherpe stekels van de egel zijn 
verharde haren gemaakt van hoorn-
stof. Hoornstof  of  keratine is een 
basisbestanddeel in dierlijk en men-
selijk weefsel. Verhoornd eiwit komt 
bijvoorbeeld voor bij vogels in de 
snavel en veren, bij de mens in haren, 
nagels en huid. Keratine bevattende 
cellen worden voortdurend afgesto-
ten en vervangen. Denkt u maar aan 
eeltplekken op handen of  voeten, 
daarin zit meer hoornstof  in de cellen, 
ook roos in het haar ontstaat door dit 
proces. Hoornstof  geeft stevigheid en 
soepelheid aan de stekels. De stekels 
vernieuwen zich vanaf  de punt. De 
stekels zijn hol, 2-3 cm lang en 2 mm 
in diameter. Elke stekel heeft een bol-
vormige verdikking onder de huid dat 
omgeven is door spiermassa. Iedere 
beweging van een stekel wordt door 
de daarbij behorende spier veroor-
zaakt. Door de onderhuidse verdik-

Uit het dagboek van een natuurgids: 

een innemend prikkelbare scharrelaar
door Gerry Kluvers-Kessler

king zal bij een val de stekel niet naar 
binnen doordringen en doet tevens 
dienst als veer om een klap op te 
vangen. De stekels zijn beige en bruin 
gestreept waardoor ze een goede 
camouflage bieden. Op de buik heeft 
hij geen stekels maar stugge beige 
gekleurde haren. Een egel is van kop 
tot staart 20 tot 30 centimeter groot. 
Inderdaad een egel heeft een staart, 
ook al ziet u die niet vaak. Pasgeboren 
egeltjes krijgen rond de derde week 
een melkgebit, dat ze na twee maan-
den vervangen voor een blijvend gebit. 
Vaak wordt de egel verward met een 
stekelvarken. Het stekelvarken is een 
knaagdier, en dus geen familie van de 
egel. Het gewicht van de egel varieert 
tussen de 300 en 1200 gram, afhanke-
lijk van de leeftijd en het geslacht. De 
mannetjes zijn over het algemeen het 
grootst en het zwaarst. In de natuur 
worden egels vaak niet ouder dan vijf  
jaar, in gevangenschap zo’n tien jaar 
of  ouder.

Het zesde zintuig
Egels hebben niet de beste ogen van 
het dierenrijk. Echter dankzij een uit-
stekend reukvermogen en gehoor, we-
ten ze hun voedsel goed op te sporen. 
De egel verraadt zich dan ook eerder 
door zijn gesnuif. Net als bij een hond, 
kunt u aan een natte neus zien dat u 
met een gezonde egel van doen hebt.

Buiten de normale zintuigen heeft 
een egel ook een zesde zintuig, dat hij 
gebruikt om nieuwe geuren te herken-
nen. Dat doet hij door middel van het 
orgaan van Jacobson, dat tussen het 
gehemelte en de neusholte ligt en wel 
vlak voor de inwendige neusopening. 
Onderzoekend likt en bijt hij intensief  
aan de nieuwe geur, waarbij hij enor-
me hoeveelheden schuimig speeksel 
aanmaakt. Schuimbekkend verwerkt 
hij de zintuiglijke ervaring. Als hij dat 
heeft gedaan, smeert hij daarna de 
speekselvlokken op zijn rug. Dit doet 
hij om zijn orgaan van Jacobson weer 
helemaal vrij te maken voor het analy-
seren van nieuwe prikkels. Dit noemt 
men “anointing”. Dit verschijnsel kan 
opgewekt worden door diverse geuren 
zoals een zakdoek, sigarettenpeuk of  
dode pad. Andere experts denken ech-
ter dat ze het geurende speeksel op de 
stekels aanbrengen voor camouflage 
van de nieuwe geur in het gebied. 

Voor dit buitengewoon curieus ritueel 
hebben de onderzoekers nog geen 
toereikende eensluidende bevestiging 
gevonden. 
Het orgaan van Jacobson is in meer 
of  mindere mate rudimentair aan-
wezig bij de mens alsook bij andere 
zoogdieren. Het wordt ondermeer 
gebruikt om feromonen te lokaliseren 
van soortgenoten, bijvoorbeeld een 
geursignaal om te willen paren. Bij 
reptielen wordt het gebruikt om met 
de dubbele tong geursporen te volgen. 
Met de punten van de tong “proeft” 
een slang in de lucht. De geurdeeltjes 
blijven op zijn tong plakken, waarna 
hij zijn tong binnen boord haalt en 
langs het orgaan van Jacobson strijkt. 
Deze analyseert vervolgens het luchtje, 
bijvoorbeeld een muis: hmm lekker; of  
de vijand, een mens: wegwezen. 

Gedrag
Egels zijn nachtdieren. Overdag 
slapen ze tussen bladeren, mos of  
takken, vaak beschut onder struiken 
of  heggen. In de schemering en nacht 
wagen ze zich in het open veld. U zult 
een egel bijna altijd alleen tegen ko-
men. Het zijn solitair levende dieren 
en ze zijn polygaam, dat wil zeggen ze 
hebben geen partner voor het leven, 
maar verschillende vrouwtjes waar ze 
mee paren. Veel dieren zijn wel mo-
nogaam, vooral vogels, zoals zwanen, 
kauwtjes, ganzen en boerenzwaluwen. 
Hoewel, bij de laatste gaan de vrouw-
tjes wel vreemd, wanneer boeren-
zwaluwlief  zijn verenpak verslonst. 
Immers, voor een vrouwtje straalt een 
goed verenpak kracht en fitheid uit, 
wat belangrijk is voor haar nakome-
lingen. Biologen stonden verbaasd 
hoe snel de kansen voor boerenzwa-
luwmannetjes op nakomelingen keren 
wanneer er twijfel ontstaat over zijn 
fitheid. Voor de heren onder ons, een 
gewaarschuwd mens telt voor twee, 
onderwaardeer nooit het nut van uw 
kloffie.
Wanneer u een egel al snuffelend met 
de neus naar voren ziet en met zijn 
pennen naar achteren, dan voelt hij 
zich op zijn gemak. In deze houding 
lijkt hij een spitse snuit te hebben en 
wordt dan varkensegel genoemd. Een 
hondsegel is een voorjaarsegel. De 
egel is net uit de winterslaap gekomen 
en is mager en oneetbaar. De zomere-
gels daarentegen zijn vaak weer zo vet 
als een varken.
Egels zijn ware scharrelaars, een 
muurtje, klimop of  draad is geen sta 
in de weg voor deze avonturier. De 
stekels van de egel zijn voor het dier 



10 AnnA’s Hoeve Koerier 

multifunctioneel. Wanneer hij zich 
van een kleine hoogte naar beneden 
laat vallen, gebruikt hij de stekels als 
schokbreker. Ook kan hij zich op zijn 
stekels naar beneden rollen.

Waakvlam van het kacheltje 
bli jf t  aan
De egel is van nature een insecteneter. 
In de winter kan hij nauwelijks voedsel 
vinden. Egels en vleermuizen zijn de 
bekendste dieren in Nederland die 
de hele winter slapen. Beide dieren-
soorten houden dus een winterslaap. 
Maar voordat een egel gaat slapen, 
moet hij in de herfst eerst een speklaag 
opbouwen. Per nacht eet hij dan wel 
70 gram aan voedsel. Als de tempera-
tuur in de herfst, oktober – november, 
onder de tien graden zakt gaat de egel 
met een dikke vetreserve een winter-
slaapplaats zoeken. Dat kan onder 
dicht struikgewas, de holte tussen de 
wortels van een flinke boom of  onder 
een hoop bladeren. Een hoop com-
post is een favoriet plekje. Hij heeft 
zijn holletje vaak gevoerd met allerlei 
warme materialen zoals droge bla-
deren, mos en takjes. In de nazomer 
begint de egel dit materiaal te verza-
melen en in zijn bek mee te sjouwen. 
In zijn winternest rolt hij zich op als 
een bal. 
En dan gebeurt er iets bijzonders. 
Zijn lichaamstemperatuur loopt terug 
van 36 naar 4 graden Celsius. Dit is 
precies genoeg om in leven te blijven. 
Zodoende gebruikt de egel heel weinig 
energie. Ook stroomt zijn bloed erg 
langzaan, zijn ademhaling en hartslag 
daalt van 150 keer per minuut naar 
18 keer per minuut. Intussen blijft 
zijn waakvlam wel aan. Dit fenomeen 
ontstaat door middel van een donker-
bruine klier, de overwinteringsklier. 
Deze klier bestaat uit bruin vet. Een 
onderzoek uit 1963 wees uit dat dit 
bruine vet als een soort elektrische 
deken werkt. De cellen ervan zijn 
groter en bevatten meer vetdrup-
pels dan normale witte vetcellen. Ze 
kunnen twintig keer zoveel warmte 
vrijmaken als normale vetcellen. Hun 
warmteproductie neemt bovendien 
snel toe als de temperatuur van de 
omgeving afneemt, zodat deze donker 
gekleurde vetcellen als een thermos-
statisch geregelde elektrische deken 
werken. Op deze wijze zal de egel niet 
doodvriezen. De egel kan met zijn vet-
reserve wel een half  jaar zonder eten 
en drinken. Als de temperatuur te ver 
daalt, gaat de kachel harder branden 
en wordt de egel wakker. Hij moet 
dan op zoek gaan naar een plek die 

hem beter beschermd tegen de strenge 
kou. Tussentijds wakker worden is niet 
goed voor de egel, immers in die staat 
verbruikt hij onnodig veel van zijn 
vetreserve en dat betekent weer dat 
hij niet genoeg vet zou hebben om de 
winterslaap door te kunnen komen. In 
maart/april, wanneer de temperatuur 
stijgt, ontwaakt de egel uit zijn winter-
slaap. Door te rillen maakt hij energie 
vrij om zijn lichaam op te warmen. 
Vleermuizen maar ook nachtvlinders 
rillen ook om hun lichaam op tempe-
ratuur te krijgen. De egel is na zo’n 
winterslaap sterk vermagerd, vaak 
is zijn gewicht wel met 30 procent 
afgenomen. 

Voedsel
Hoewel egels bekend staan als insec-
teneters, zijn het eigenlijk alleseters. 
Bovenaan het menu staan insecten, 
hun lievelingskostje zijn nachtvlinders 

Egelkap en balletje 
en sekelig opgerold

en hun rupsen. Direct gevolgd door 
slakken en regenwormen. Maar ook 
kikkers en padden lusten ze, daarnaast 
in mindere mate fruit en zachte noten. 
Mocht een egel op zijn rooftocht een 
vogelnest of  muizennest tegenkomen, 
dan zal hij die niet voorbij waggelen. 
Als alleseter deinst de egel ook niet 
terug voor giftige dieren. Ze zijn 
verzot op kevers, die ze met dekschild 
en al opeten. In dit voedsel zit een 
belangrijk medicijn voor de egel. In 
de dekschilden van kevers zit chitine. 
Chitine is vergelijkbaar met cellulose, 
het is een stof  die stevigheid biedt. 
Tijdens de vertering van de chitine 
komt blauwzuur vrij. Een van de 
grootste natuurlijke doodsoorzaken 
van de egel zijn de vele parasieten die 

Innemend prikkelbare scharrelaar.

Aan de borstvoeding.

Gelukkig is de voortplanting voorbij.

Pootafdrukken.

2009 Jaar van de Egel.
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in en op de egel leven. Omdat de egel 
zo’n scharrelaar is heeft hij veel last 
van bijvoorbeeld wormen en teken. 
Het blauwzuur doodt deze parasieten 
waar de egel zo’n last van heeft. Een 
egel kan hoeveelheden blauwzuur ver-
dragen die zodanig groot zijn, dat vijf  
katten er binnen enkele minuten dood 
aan zouden gaan.
De egel is ook niet vies van menselijke 
etenswaren. Van de zomer waren 
we aan het kamperen op een schit-
terend afgelegen plekje. We genoten 
van de rust en waren toe aan een 
welverdiende stille nachtrust. Echter 
door de aanwezigheid van deze grote 
scharrelaar, kwam daar niets van 
terecht. Hij liep zijn neus achterna en 
belandde onder ons grondzeil. Evertje 
van Benthem is niet de enige die groot 
is geworden van een boterham met 
pindakaas. Een egel zal zijn neus niet 
ophalen voor een boterham met pin-
dakaas, dat is pure verwennerij voor 
hem. Bij het zoeken naar voedsel gaat 
een egel ook niet bepaald geruisloos 
te werk. Hij snuift, knort, sist en piept 
van jewelste. Hoogstwaarschijnlijk 
had hij ook nog wat van zijn gading 
gevonden onder ons grondzeil, want 

zijn luidruchtig gesmak terwijl hij zijn 
prooi aan het verslinden was, door-
kliefde de doodse stilte. 
De volgende avond hadden we onze 
etenswaren in plastic verpakt en in de 
nok van onze tent opgehangen. Toch 
was ook dat niet voldoende, want de 
nachtbraker wist onze tent de vol-
gende nacht weer reukzeker te vinden. 
Het is bekend dat niet alleen wij, maar 
ook slakken graag onder zeil gaan, ons 
grondzeil dan wel te verstaan. Onze 
scharrelaar was weer op strooptocht. 
Egels zijn verzot op slakken maar niet 
het slijm van de slakken. Een egel zal 
namelijk eerst op een slak stampen en 
hem over de grond rollen om het slijm 
te verwijderen voordat hij de slak zal 
opeten. Telkens weer bolde ons grond-
zeil op terwijl Stekeltje op zijn prooi 
stond te stampen. Vervolgens verge-
zeld met het oorverdovende gesmak 
bij het verorberen van zijn maaltijdje. 
De volgende dag vroegen onze me-
dekampeerders wat wij ’s nachts toch 
allemaal aan het uitspoken waren.
Het verhaal doet zelfs de ronde dat 
deze alleseter ook een melkdief  is. 
Egels zouden koeien melken. De 
bewering hiervoor is dat egels soms 

onder de uier van een liggende koe 
werden aangetroffen op zoek naar 
insecten. Bij een lekkende tepel zou de 
egel geen weerstand kunnen bieden 
tegen zijn bekende voorliefde voor 
melk te nuttigen, door aan de tepel 
te lurken. In 1968 is een experiment 
gedaan met een kunstmatige tepel die 
gebruikt werd om kalveren mee te 
zogen. Een wilde egel nam deze tepel 
doelbewust in zijn bek en zoog op ef-
fectieve wijze alle melk eruit. Dit deed 
hij iedere keer. Dit is wel een zeer 
vreemd gedrag van de egel, want je 
mag een egel vooral niet een schoteltje 
met koemelk voorschotelen, omdat de 
egel dan diarree krijgt en vaak daar-
aan dood gaat volgens de egelopvang. 
Voortplanting

Vlak na de winterslaap beginnen de 
hormonen van de mannetjes op te 
spelen. De paartijd breekt aan, deze 
duurt vrij lang van mei tot september. 
Na zo’n tien maanden zijn de West- 
Europese egels rijp om te kunnen 
paren. Een egelman op het vrijerspad, 
heeft er heel wat voor over om zijn 
egelin te vinden. Met zijn neus in de 
wind, letterlijk en figuurlijk blind voor 
zijn omgeving, daarvandaan ook vaker 
verkeersslachtoffer, volgt hij haar geur 
voor soms wel acht kilometer. Daar 
wordt hij echter niet voor beloond, 
het vrouwtje wil in eerste instantie 
niets van de vrijer weten. Tot ver in 
de omgeving kun je de hoestende en 
kuchende protesten van egelin ho-
ren. Met haar stekels zal ze hem te 
lijf  gaan, totdat ze in rondjes elkaar 
achterna lopen. Dit voorspel duurt 
soms wel twee dagen. Uiteindelijk zal 
de egelcarrousel beide in de ban van 
de liefdesdaad brengen. 

Over de paring zelf  worden veel grap-
jes gemaakt. Sinds Aristoteles, 350 
jaar voor Christus, werd gedacht dat 
egels het buik tegen buik deden. Pas 
2300 jaar later, in 1948, verklaarde 
bioloog Stieve dat egels het gewoon 
op z’n hondjes doen, maar dan wel 
héél voorzichtig. Wanneer egelin tot 
paren bereid is, drukt zij zich tegen de 
grond, strekt haar achterpoten naar 
achteren en duwt haar bekken iets 
omhoog. Ze zorgt ervoor dat al haar 
stekels helemaal plat komen te lig-
gen. Het kost wel enige tijd om zoveel 
stekels plat te leggen. De paring duurt 
dan ook zo’n drie uurtjes. Net als 
met allerlei andere handelingen van 
de egels, doen zij deze daad ook niet 
bepaald stilletjes en gaat het vergezeld 
met het nodige lawaai. Het is frappant 

Opbouw van een stekel. 

Pasgeboren egeltjes met staartje. 

Egels hebben 
hele lange nagels.

Gekwetste egel

Inktzwarte glinsterende egeldrol

Egel heeft erg veel 
last van parasieten 
zoals teken.
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hoeveel gelijkenissen bestaan tussen de 
zoogdieren. Wanneer alle stekels plat 
liggen, beklimt egelman haar en de 
daad op zich is binnen enkele secon-
den achter de rug. Egelin en egelman 
houden nog enkele wittebroodsweken. 
Echter vlak voor de geboorte van haar 
jongen, verkiest zij toch om BOM 
(Bewust Ongehuwde Moederegelin) te 
zijn en jaagt ze egelman de deur uit.

Geboor te
De draagtijd is tussen de 35 en 42 
dagen. In de periode tussen mei en 
juli brengt de egelmoeder de jon-
gen ter wereld. Soms heeft ze nog 
een tweede worp, in augustus of  in 
september. Vaak halen de jongen van 
deze herfstworp hun eerste winter 
niet. Zoogdieren zijn warmbloedig 
en meestal levendbarend, met jongen 
die moedermelk krijgen. Egelin is een 
zoogdier, ze perst haar jongen in het 
vruchtvlees met moederkoek en al ter 
wereld en eet vervolgens de moeder-
koek, placenta, op. 
Je hoeft geen groot voorstellingsver-
mogen te hebben dat een bevalling 
met een huid vol scherpe spijkertjes 
geen pretje zou zijn voor egelin. Ge-
lukkig heeft moeder natuur daar wel 
wat op gevonden. De stekels zitten bij 
de geboorte diep weggezonken in de 
vochtige opgezwollen huid, daarmee 
wordt de bevalling voor egelin geen 
spijkerharde bevalling. De vijf  tot acht 
jongen worden doof  en blind geboren. 
Egelmoeder likt ze schoon, pakt ze 
vervolgens een voor een bij het nekvel 
en legt ze bij een van haar tien tepels. 

Stekels
Na een dag is de opgezwollen huid 
van het babyegeltje al zover geslon-
ken, dat je de 100 witte borstelige 
babystekeltjes ziet. Al binnen 48 uur 
komen de grijs-bruine puberstekels te 
voorschijn. Het jonge egeltje kan zich 
pas oprollen als het elf  dagen oud is. 
Wanneer ze circa twee weken oud zijn 
gaan ook de ogen en oren open. Egels 
veranderen uiteindelijk tweemaal van 
stekels voordat bij de derde keer de 
volwassen stekels aangroeien. Tussen 
de tweede en vierde week beginnen 
de derde generatie volwassen beige 
en bruin kleurige gestreepte stekels 
te groeien. De stekels van de eerste 
twee typen worden afgeworpen als het 
egeltje een maand oud is. De derde 
generatie stekels blijven ongeveer 18 
maanden zitten, waarna ze geleidelijk 
vervangen worden. Het aantal stekels 
stijgt snel naarmate de egel ouder 
wordt: als baby heeft hij vlak na de ge-

boorte er 100, in de eerste tien dagen 
stijgt het aantal tot 300 stekels. Een 
egel in jeugdkleed heeft al ongeveer 
2.000 stekels, hij weegt dan 43 gram 
en een net op eigen poten wonende 
egel heeft de bescherming van 3500 
stekels. Uiteindelijk zal een egel van 
drie jaar, die ongeveer 1200 gram 
weegt, rond de 8.000 stekels hebben. 
Wanneer de jongen vier weken oud 
zijn gaan ze onder leiding van egel-
moeder in optocht op pad. Ze eten 
dan vast voedsel. Ze krijgen enkele 
weken om het een en ander van moe-
der te leren, dan moeten ze op eigen 
poten staan. Meestal blijven de jongen 
de eerste winter samen, dat verhoogt 
hun kans van overleven. De jongen 
van een eventuele tweede herfstworp 
halen meestal de eerste winter niet. 

Biotoop
De egel is een cultuurvolger. Cultuur-
volgers hebben zich op doeltreffende 
wijze aan het leven van de mens 
aangepast, zonder dat ze daartoe 
gedwongen werden. Ze maken bij hun 
verspreiding gebruik van de mogelijk-
heden die mensen hun bieden. Dat 
houdt meteen in dat ze minder angst 
voor de mens hebben. Denk aan rat-
ten en muizen. Niet zo lang geleden 
was de Blauwe reiger nog zeldzaam, 
maar nu heeft hij zich op effectieve 

wijze aangepast aan het afval dat 
mens achterlaat. Of  staat hij in de 
buurt van een visser op wacht. Men-
sen met een beetje vogelvriendelijke 
tuin, met bijvoorbeeld lijsterbes of  
contoneaster erin, krijgen regelmatig 
merels op bezoek. Terwijl ze van oor-
sprong schuwe bosbewoners waren. 
Er is bijna niets mooiers denkbaar dan 
tijdens je ontbijt een merel naast je te 
zien ontbijten aan de contoneaster-
besjes waar net de vorst overheen is 
gegaan. We hebben ze geteld, zonder 
blikken of  blozen slikt hij er met ge-
mak zo’n twintig achterover. Prachtig 
gezicht zo’n fel rood besje tegen het 
zwarte verenkleed.

De mens heeft dus iets met egels, maar 
andersom hebben de egels ook iets 
met de mens. Goed beplante plantsoe-
nen met veel groen en schuilplaatsen 
zijn een geliefkoosde plaats voor egels. 
In bossen leven naar verhouding min-
der egels dan in een dorp of  een bui-
tenwijk. Op een rommelige boerderij 
en tuin zullen de egels zich behaaglijk 
voelen. Vrienden van ons hebben een 
rommelige tuin waar elk jaar een egel 
te vinden was. Ze hebben al enkele 
jaren de tuin geheel omsloten voor 
zieke of  gekwetste egels en werken 
samen met egelopvang. Ook in zo’n 
klein achtertuintje kun je ze weer 

Egeljaar
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met veel liefde, succesvol op de been 
krijgen. En dat egels het in zo’n klein 
achtertuintje ook naar de zin hebben, 
blijkt uit de vele anekdotes. Egels leren 
snel, hun gedrag wordt mede bepaald 
door ervaringen. In deze achtertuin 
egelopvang wonen ook vier katten uit 
het dierenasiel. Egel Jordie had al snel 
door dat kattenvoer heerlijk was en 
vond dat hij de katten makkelijk de 
baas kon zijn.
Zodra ze maar even in de buurt van 
hun kattenbak kwamen, besprong egel 
Jordie hun en beet waar hij ze maar 
bijten kon. Echter zij waren ook geen 
katjes om zonder handschoenen aan 
te pakken, bovendien vonden ze het 
wel een leuk spelletje. Als toeschouwer 
wist je niet goed wie nu wie achterna 
rende. Door het goede leervermogen 
van de egel, zijn reukzin die op de eer-
ste plaats staat (geur van de schoenen 
van zijn verzorger) en zijn gevoelig 
gehoor (herkennen van loopgang van 
verzorger), overwint hij zijn wantrou-
wen tegen de mens enigszins zodat 
hij geholpen kan worden om daarna 
weer succesvol te worden uitgezet in 
de natuur.

Zi jn matten oprollen 
De evolutie heeft de egel een bijzon-
dere bescherming gebracht. Hij kan 
zich bij onheil oprollen tot een bal. 
Wanneer een egel zich bedreigd voelt, 
trekt hij de duizend kleine spiertjes 
die rondom elke stekel ligt samen 

waardoor de stekelige vacht zich 
opricht. Zijn kop is het meest kwets-
bare, daarom zullen de stekels op 
het voorhoofd als eerste over de kop 
worden getrokken. Door middel van 
het samentrekken van de onder de 
rughuid liggende ovale dikke kring-
spier (musculus orbicularis), kan hij 
zich oprollen en richten zijn stekels als 
een dekmantel afwerend alle kanten 
op. Een egel kan zich heel snel oprol-
len, in minder dan een seconde. Deze 
stekelige bescherming kan hij lang vol-
houden en hiermee boezemt hij veel 
ontzag in bij zijn natuurlijke vijanden. 
Er is echter één dier die de egel te slim 
af  is, dat is Reintje de Vos. In de buurt 
van water rolt de vos de stekelige bal 
erin. De egel moet zijn bescherming 
wel verlaten en zichzelf  uitrollen om 
niet te verdrinken. Op dat moment 
slaat de slimme vos zijn slag. Aan een 
natuurlijke dood sterft tegenwoordig 
slechts nog zo’n 59 procent van de 
egels. 

Niet steekhoudend
De resterende 41 procent van de 
sterfgevallen is toe te schrijven aan 
onnatuurlijke ongelukken. Elk voor-
deel heeft zijn nadeel, en dat geldt ook 
voor leven in de buurt van de mens. 
Vooral de auto is een grote vijand 
van de egel. Decennia lang was zijn 
ballentruc met stekels een uitstekend 
afweermechanisme, de natuurlijke 
vijand droop meestal teleurgesteld 

af. Echter niet deze nieuwe vijand. 
Ofschoon egels nu weten dat asfalt 
gevaarlijk voor ze is, worden vele egels 
toch dood gereden in het verkeer. De 
meesten van ons zien dan ook geen 
bolvormig speldenkussentje, maar 
eerder een hard plat kokosmatje. 
De bekende mossen- en korstmossen-
specialist Freek Stegehuis kreeg op het 
pad bij Anna’s Hoeve een egel tussen 
de spaken van zijn fiets. Gelukkig kon 
de egel heelhuids ontsnappen aan dit 
langzame verkeer.

Ook in tuinen loopt de egel nogal eens 
gevaar. Vaak wordt er gif  gestrooid 
om de slakken te weren die gaten ma-
ken in de bladeren van de tuinplanten. 
Laat nu een van de favoriete maal-
tijdjes van de egel slakken zijn. Het 
gif  hoopt zich via het voedsel op in de 
egel, die er vervolgens dood aan kan 
gaan, net zoals de vogels. Dus wilt u 
verlost worden van slakken in de tuin, 
houdt uw tuin rommelig en u krijgt 
gratis een egeltuinman die uw tuin 
onderhoudt, die niet alleen de slakken, 
maar ook rupsen en kevers voor u zal 
opruimen.

Een andere doodsoorzaak is verdrin-
king. Egels kunnen goed zwemmen, 
maar vijvers met steile of  gladde ran-
den kunnen ze niet uit en dan verdrin-
ken ze gemakkelijk. Dan geldt voor 
meerdere diersoorten die in vijvers 
vallen. De oplossing is eenvoudig, een 
ruw plankje, al dan niet omspannen 
met gaas, en dat schuin in de vijver 
zetten als een laddertje. Dit wordt dan 
de nooduitgang voor menig diertje en 
ook de egel, ze zullen u er dankbaar 
voor zijn. 

De Zoogdiervereniging 
De Zoogdiervereniging maakt zich 
zorgen over de egel. Er zijn aanwij-
zingen dat het slechter gaat met de 
egel in Nederland. Er worden elk jaar 
tussen de 100.000 en 300.000 egels 
doodgereden in het verkeer. Om de 
egel een extra beschermde status 
te geven, moeten er meer gegevens 
komen. Daarom heeft de Zoogdier-
vereniging 2009 tot Jaar van de Egel 
uitgeroepen. Met de op één januari 
gestarte grootschalige onderzoeks-
campagne kan veel kennis vergaard 
worden. In dit onderzoek kunnen alle 
Nederlanders mee doen. Het is van 
belang dat waarnemingen van levende 
en dode egels worden doorgegeven. 
Zo kan Zoogdiervereniging erachter 
komen of  de egel nog wel overal in 
Nederland voorkomt, of  uit bepaalde 

Menu van de egel
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gebieden is verdwenen. En of  de egel 
op de Rode lijst van bedreigde zoog-
dieren moet komen. Voor het eerst 
werd er een Egelweekend gehouden in 
het derde weekend van september, wat 
het hoogtepunt van de campagne Jaar 
van de Egel was. Er werden diverse 
activiteiten georganiseerd waar de egel 
centraal stond en er werd de grootste 
egeltelling ooit gehouden. 

Sporen
Egels gaan in de schemer en nacht 
op pad, daarbij gebruiken ze meestal 
onverharde wegen en paden. Hier-
door zijn ze niet moeilijk te traceren. 
De sporen in het vochtige zand of  

opdrogende modder zijn te herken-
nen aan de nogal lange tenen. De egel 
heeft vijf  tenen aan elke voet, maar 
vaak lijkt het alsof  hij er vier heeft 
doordat de “duim” een beetje klein 
is. De voorste poten zijn breder dan 
de achterste poten. De pootafdruk-
ken zijn ongeveer 2,5 cm breed en de 
afstand tussen twee afdrukken van één 
poot zijn 10 centimeter. 
Ook de inktzwarte langwerpige egeld-
rollen zijn eenvoudig te vinden. De 
onverteerbare delen van de kever-
schilden glinsteren in de uitwerpselen. 
Mocht u de egel zelf  niet kunnen 
waarnemen, dan zijn de sporen 
een aanwijzing dat de egel er wel is 

Noorderlicht, VPRO
Spectrum Dierenencyclopedie, Uitge-
ver Het Spectrum

Bronvermelding: 
Igel Bulletin
Egelopvang Den Haag
G. Kluvers-Kessler
Egelopvang Gooi
Grzimek
Zoogdierenvereniging VZZ

Gevaren

geweest. En ook dat is een leuke en 
interessante waarneming.

Nawoord
Meer informatie: www.zoogdierver-
eniging.nl. Op de website www.jaar-
vandeegel.nl kunt u de ontwikkelingen 
volgen. Mensen die een egel gezien 
hebben, kunnen via www.zoogdierver-
eniging.nl de waarneming doorgeven. 

Geraadpleegde bronnen:
Zoogdierenvereniging VZZ, www.
zoogdiervereniging.nl/
website www.jaarvandeegel.nl/ 
Egelopvang Nederland
Egels, Helga Fritzsche
Zoogdieren, Reader’s Digest
Het leven der dieren, Deel X Zoog-
dieren I, Grzimek
Igel Bulletin, Naturschutz Deutsch-
land

Vaste (legale) hengelaars zien het 
gebeuren dat de visvijvers van Anna’s 
Hoeve binnen enkele jaren zullen zijn 
leeggevist door (illegale?) visvangst. 
Het probleem dat zij signaleren begon 
toen enkele jaren geleden de grenzen 
opengingen voor burgers van Oost-
Europese landen die lid waren gewor-
den van de Europese Unie.

De Oost-Europeanen zijn in hun 
eigen cultuur gewend dat ze onbe-
perkt paddenstoelen mogen plukken 
en vis mogen vangen. In Nederland 
mag door volwassenen alleen worden 
gehengeld met een visvergunning. 
Voor de vijvers van Anna’s Hoeve 
gold vroeger dat gevangen vis moest 
worden teruggezet. Tegenwoordig 
wordt de vis sterk afgeraden voor con-
sumptie. De hengelaars van Anna’s 
Hoeve zien het echter met lede ogen 
gebeuren dat (vooral ‘s avonds) vis uit 
de vijvers wordt gevangen die wordt 
meegenomen voor consumptie. 
Voordat de bodem van de Speelwei-
devijver gesaneerd ging worden, is op 
13 december 2004 een groot deel van 
de vissen uit die vijver weggevangen 

en overgebracht naar de Bergvijver. In 
de achterste vijvers zou sindsdien dus 
extra veel vis moeten zitten. Maar met 
zo’n veertig jaar hengelervaring in 
Anna’s Hoeve kunnen onze bezorgde 
vissers nu al merken dat ze aanmer-
kelijk minder karpers vangen dan tot 
enkele jaren geleden. Een rekensom-
metje brengt ze tot de conclusie dat de 
vijvers over twee tot drie jaar vrijwel 
helemaal zullen zijn leeggevist.
Ze hengelen ook wel eens op andere 
plekken dan Anna’s Hoeve. Daar 
wordt, in tegenstelling tot Anna’s 
Hoeve, regelmatig gecontroleerd. 
Ze hebben wel eens zo’n controleur 
aangespoord om ook eens in Anna’s 
Hoeve te gaan controleren, en dan 
vooral ‘s avonds. Uit het antwoord van 
de controleur leiden ze af  dat er in 
Anna’s Hoeve niet meer wordt gecon-
troleerd omdat men dat niet durft…. 
Waarschijnlijk heeft men te maken 
gekregen met agressieve reacties, en 
laat men Anna’s Hoeve nu maar voor 
wat het is. Naar eigen zeggen hebben 
onze hengelaars deze problematiek al 
meermalen aangekaart bij de Hen-
gelsportvereniging Hilversum, en ook 

bij het Goois Natuurreservaat, maar 
men krijgt niet de indruk dat er iets 
aan zal worden gedaan. De remedie is 
in hun ogen simpel: een tijdlang flink 
controleren en boetes uitdelen aan 
hengelaars zonder vergunning, zodat 
het in de kringen van illegale vissers 
doordringt dat in Nederland het stelen 
van vis uit de vijvers niet loont. Onze 
legale hengelaars zijn er stellig van 
overtuigd dat de daders heel goed we-
ten dat ze de Nederlandse regelgeving 
overtreden. Want ze beginnen nooit te 
vissen op een plek waar ze zich gezien 
weten door anderen. 

Uiteraard hebben wij de Hengelsport-
vereniging Hilversum en het GNR 
om een reactie gevraagd. Bij GNR 
was het probleem van “Oosteuro-
pees vissen” nog niet bekend. Van de 
Hengelsportvereniging is helaas geen 
commentaar

Hengelaars vrezen leegvissen van vi jvers Anna’s Hoeve
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Zeven jaar nadat de tradi-
tionele najaarsactie met de 
Nassauschool voor het laatst 
was gehouden, en waarna 
de samenwerking helaas was 
versloft, heeft op donderdag 
29 oktober opnieuw een klas 
van deze school Amerikaanse 
vogelkers weggehaald op het 
Heitje.
Dat was het sluitstuk van een 
dagje natuurbeleving onder 
leiding van Agnes Meijs, die 
hier veel ervaring mee heeft. Het 
uurtje prunusknippen-na-uitleg werd 
mede georganiseerd door de Vereni-
ging tot Behoud van Anna’s Hoeve, 
met hulp van het Goois Natuurreser-
vaat.
De foto’s tonen het enorme verschil 
tussen het Heitje voor en na de actie, 
te danken aan zo’n drie kwartier 
ijverig knippen door de leerlingen 
uit groep 7. Met roodwit lint was het 
werkterrein afgebakend. Midden op 

Succesvolle vogelkersactie met groep 7 Nassauschool

het Heitje stond ook nog een grote 
pluk struiken, en die zijn ook bijna 
allemaal “voor de bijl gegaan”. Na 
afloop werden alle 25 Kanjers van 
Nassauschool groep 7 en hun meester 
Gosse op de foto gezet.

En aldus de leerlingen zelf :
“Hilversum - Anna’s hoeve. 
Groep 7 van de Nassauschool Hilver-
sum ging 29 okt. 2009 naar het bos in 
Anna’s hoeve. 

Vroeg in de morgen gingen 
wij paddenstoelen bestuderen 
en dat was heel erg leuk. 
We hadden ook een tocht, 
waarbij we stil moesten zijn. 
We hoorden dan goed alle 
geluiden van het bos. 
En natuurlijk hebben wij 
heel erg veel bosspelletjes 
gespeeld! 
Op het eind van de dag 
mochten wij de Amerikaanse 
Vogelkers snoeien. 

Wij gingen hard aan het werk. 
En hadden zelfs de reserve planten 
gesnoeid. 
Wij hadden er voor gezorgd dat er 
volgend jaar geen verspreidingen zijn 
van de Amerikaanse Vogelkers. 
Alle kinderen vonden het heel erg 
leuk, interessant en gezellig! 
Het was volgens ons een geslaagde 
dag! 
Gemaakt door Noa en Estel uit Groep 
7 van de Nassauschool Hilversum. “

Sinds een paar weken is er een nieuwe 
internetomroep, namelijk Media het 
Gooi.
Zij is actief  op het digitale kanaal van 
de NCRV, Nederland P.
Het aardige is dat Media het Gooi in 
november aandacht heeft besteed aan 
Anna’s Hoeve in Hilversum. Deze 
uitzending is nog te bekijken via de 
volgende link: 
http://www.nederlandp.nl/omroep/
tv-uitzending/annas-hoeve-2009
Aan het woord komt Jelle Harder, 
oud-voorzitter, die ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de Vereniging 
tot Behoud van Anna’s Hoeve nog 
eens ingaat op een aantal facetten van 

Anna’s Hoeve. Aan bod komen 
de paddenpoel, de overgang van 
een éénzijdig bomenbos naar 
een veelzijdig stuk natuur, het 
verwijderen van de uitheemse 
prunus, de stobbewallen, enzo-
voorts. Ook de tragiek van de 
snelbus en de aanpak van het 
zwerfvuil worden niet onver-
meld gelaten.
Jelle benadrukt dat ook voor 
de toekomst de Vereniging tot 
Behoud van Anna’s Hoeve van 
belang is en blijft!
Media het Gooi is een samenwer-
kingsverband van BoombergMedia, 
HDP, Creative Enterprises, Experien-

cePlus, CloudChamber en een grote 
groep van oud-medewerkenden van 
TV Hilversum.

Nieuwe Internetomroep: Media het Gooi
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Door Christine Tamminga-Smeulders

Hoe dieren de winter doorkomen 
kunnen de meeste mensen zich wel 
voorstellen. Dat planten de koudepe-
riode ook op de een of  andere ma-
nier moeten overbruggen, is minder 
duidelijk. Planten en bomen kunnen 
immers niet in een holletje wegkrui-
pen, naar het zuiden trekken of  een 
warme vacht aantrekken.

Van de grootste vertegenwoordigers 
van het plantenrijk, de bomen, kun-
nen wij duidelijk zien hoe zij zich wa-
penen tegen de kou. Globaal gezegd 
laten de loofbomen in de herfst hun 
blaadjes vallen en naaldbomen niet. 
Dat geldt echter niet voor alle soorten 
uit deze twee hoofdgroepen. 

Loofbomen
De bladeren van bomen en struiken 
verkleuren van groen naar rood, geel 

en een bonte kleurschakering van 
mengkleuren. Het bladgroen dat in 
de zomer voor de overheersende kleur 
zorgt, wordt niet meer aangemaakt en 
uit zuinigheidsoverwegingen door de 
boom opgeslagen in takken en wortels. 
Zo worden de prachtige herfsttinten 
zichtbaar.
Bij de loofbomen is hulst een uit-
zondering. Deze boom behoudt zijn 
blaadjes; stekelig en taai, met een leer-
achtig oppervlak dat goed beschermt 
tegen kou en uitdroging. Rododen-
drons hebben ook hard blad. Als het 
flink vriest krult het blad helemaal 
ineen en hangen de bladeren slap naar 
beneden en lijkt het of  deze struik het 
niet zal redden. Niets is minder waar: 
als de dooi intreedt ontvouwt het blad 
zich weer. Het kan zelfs zo zijn dat in 
een vorstperiode de blaadjes aan de 
koude kant van de rododendrons inge-
rold zijn en aan de kant waar de zon 
schijnt het blad zijn normale vorm 

heeft aangenomen. ’s Nachts vouwen 
ze zich dan weer op. 
Dat jonge beuken hun blad weliswaar 
bruin en verkreukeld de hele winter 
laten zitten, is omdat de bast van 
beukenbomen veel bescherming nodig 
heeft tegen zonlicht. Het bruine blad 
valt pas in het voorjaar af  wanneer 
nieuw groen loof  uitloopt.

Naaldbomen
Van de naaldbomen doet de lariks het 
anders: een naaldboom die elk jaar 
alle naalden laat vallen. Deze naalden 
zijn dan ook veel zachter dan die van 
andere naaldsoorten en dus minder 
bestand tegen winterse omstandighe-
den. Overigens blijven de naalden van 
andere soortgenoten ook niet eeuwig 
zitten. Zij houden het hooguit een 
paar jaar vol en worden dan door de 
boom afgestoten om plaats te maken 
voor verse groene naalden. 
Bij de planten is veel meer variatie om 
te overwinteren: er zijn vaste, tweeja-
rige en eenjarige planten. En wat is 
een winterannuel?
 
Vaste planten
Bomen en struiken behoren weliswaar 
ook tot de vaste planten, maar het 
zou te veel tijd en energie vergen als 
deze ieder jaar weer helemaal vanaf  
maaiveld opgebouwd moeten wor-
den. Vaste planten doen dat wel. Ze 
overwinteren in de grond met bollen, 
knollen of  een dikke wortel en steken 
in het voorjaar hun kop weer boven 
de grond. Als de omstandigheden 
goed zijn, kunnen deze planten jaren-
lang op dezelfde plaats groeien. In de 
winter zijn ze hoogstens te herken-
nen aan de staketsels van de verdorde 
stengels van vorige zomer. De knop-
pen zitten onder de grond. Zij heten 
geofyt. Zo zorgen tulpen en sneeuw-
klokjes dat de bol aan het eind van het 
groeiseizoen voldoende voedsel heeft 
om een tijd lang ondergronds te gaan 
tot zijn biologische klok aangeeft dat 
het de hoogste tijd wordt om opnieuw 
te beginnen. Ook paardenbloemen en 
brandnetels zijn standvastige types.

Tweejarige planten
Veel planten overwinteren als tweeja-
rigen: in het eerste jaar wordt uit zaad 
een bladrozet gevormd, soms met 
een stengel en dikke wortels. Van dit 
laatste maken wij gebruik voor onze 
voedselvoorziening. In de wortels zit-
ten veel voedingsstoffen die wij graag 
als peentjes, bietjes of  knolselderij 
oogsten. De bladrozet vormt een krans 
van bladeren die doorgaans en zeker 

Wintergroen of niet?

Oerhollands wintergroen in Anna’s Hoeve: jonge vrouwelijke hulst bij de Speelweide.



AnnA’s Hoeve Koerier 17

als het lang koud is, heel plat op de 
bodem liggen. Zodra de lente warmte 
brengt zal de stengel doorschieten en 
komt de plant in bloei. Na de bloei 
en zaadvorming is het afgelopen met 
dit individu. Voorbeelden zijn teu-
nisbloem, judaspenning, stokroos en 
vingerhoedskruid. Plat op de grond 
liggen betekent dat je beschermd kan 
worden door een laag sneeuw.

Eenjarige planten
Een eenjarige overwintert als zaad. 
Deze planten (bv. klaproos, koren-
bloem of  reuzenbalsemien) krijgen het 
in een jaar of  eigenlijk een half  jaar 
voor elkaar te ontspruiten, te groeien, 
te bloeien en zaad te maken. Als je be-
denkt dat zonnebloemen ook eenjari-
gen zijn, dan begrijp je dat veel water 
en energie ofwel voedsel nodig is om 
zo’n lange slungel op te bouwen. 
Onder de eenjarigen zijn ook plantjes 
van het vroege voorjaar. De zaden 
liggen te wachten tussen de stoeptegels 
of  in het gras tot het eerste lentezon-
netje de aanzet geeft om aan de slag te 
gaan. Binnen enkele weken hebben ze 
hun cyclus voltooid en liggen de zaden 
de rest van het jaar te wachten tot het 
weer zover is. Vogelpootje, vroege-
ling en kleine veldkers zijn minuscule 
planten die, als ze talrijk bloeien, een 
witte waas geven aan het gras.

Geen hokjesgeest
De natuur laat zich echter niet in 
hokjes duwen zoals wij gewend zijn 
om alles beter te kunnen begrijpen 
en onthouden. De scheiding tussen 
bovenstaande groepen is soms vaag. 
Tweejarigen kunnen er ook drie jaar 
over doen bv. berenklauw. Vogel-
pootjes kunnen ook nog wel eens in de 
herfst beginnen en bloeien. 
Een tussengroep vormt de winteran-
nuel. Deze begint ook in het ene jaar 
en eindigt in het volgende voorjaar. 
Deze heeft ook maar een paar maan-
den nodig voor de cyclus: ontkiemen 
aan het eind van de zomer en bloeien 
in het vroege voorjaar. En als je het zo 
bekijkt zijn ze eenjarig!
Als laatste groep noem ik de helofyten. 
Dit zijn planten waarvan de knoppen 
onder water overwinteren bv de lis-
dodde. Krabbenscheer drijft ’s zomers 
op het water. Aan het einde van het 
groeiseizoen verzwaren de cellen en 
duikt de plant naar de bodem om zo 
te ontsnappen aan de kou.

Gras
De grassen zijn taaie rakkers met een 
in de plantenwereld unieke groeiwijze. 

Bomen en planten groeien altijd aan 
de top of  aan het uiteinde van zijtak-
ken. Dat is bij gras anders: dit groeit 
van onder uit. Dat is ook de reden dat 
we het steeds kunnen maaien zonder 
dat het afsterft. Bij maaien blijft de 
groeipunt behouden en daarna groeit 
het gras vrolijk verder. Ook in de win-
ter kan gras langer worden, weliswaar 
niet zo veel. Het groeit als de tempera-
tuur boven de 7 graden komt en het 
licht is. En dat zijn in de winterperi-
ode beperkende factoren. Als er lang-
durig sneeuw op gras heeft gelegen 
is het geel en dor, maar daaronder 
is de groeiknop nog springlevend en 
ontstaan langzamerhand toch weer 
groene sprietjes. Niet kapot te krijgen.

Ook in het winterseizoen is er genoeg 
aan planten te beleven. Zeker zolang 
het nog niet erg koud is geweest. 
Straatgras tussen de stoeptegels kan 

net als vogelmuur het hele jaar door 
bloeien. Ga maar eens zoeken tijdens 
het boodschappen doen. En anders 
zijn er altijd wel mooie zaden te vin-
den.

Wintergroen 

Er is ook een plant met de naam 
wintergroen (Pyrola). Dit is een 
vaste plant die ’s winters groen 
blad heeft. Deze in Nederland 
zeldzame plant groeit op vochtige 
schaduwrijke plaatsen in naaldbos-
sen en in de duinen. Hij hoort net 
als de bosbes tot de Heidefamilie, 
dat te zien is aan de vorm van de 
bloemen. Deze zijn rond en han-
gen klokvormig naar beneden.

Sommige jonge loofbomen houden hun blad nog tot laat in het najaar. Dit exemplaar van Robinia pseudoacacia stond er half  

november nog in volle zomertooi bij.
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Door Gerard Peet

In oktober heeft het GNR een nieuwe 
brug aangelegd waar voorheen de 
aarden dam lag tussen de Speelweide-
vijver en de overige vijvers van Anna’s 
Hoeve. Met de dam is tevens een 
aardig stukje historie verdwenen.
 
Wanneer de dam precies is aangelegd 
hebben we nog niet kunnen achter-
halen. Hij was er zeker nog niet in 
de vroege jaren vijftig, maar al wel in 
1968. De aanleg van de dam hing in 
ieder geval samen met het wijzigen 
van de waterhuishouding in de vijvers 
van Anna’s Hoeve. Die is in de peri-
ode 1955-1970 drie keer veranderd.

Ongehinderd schaatsen
In 1942, bij de aanleg van de grote 
vijver (die we nu Speelweidevijver 
noemen) was de dam er nog niet. 
Toen kon men, als er ijs lag, nog in 
één ruk door van de Speelweidevijver 
naar de Bergvijver schaatsen en terug. 
De vijvers van Anna’s Hoeve werden 
toen gebruikt voor lozing en doorvoer 
van het gezuiverde rioolwater (efflu-
entwater) uit de Waterzuivering, die 
geopend was in 1940. Dat water was 
(chemisch gezien) allesbehalve schoon, 
waardoor de waterbodems ernstig 

vervuild raakten met gifstoffen. Maar 
de waterstand was in die jaren lekker 
hoog: 290 cm boven NAP. In 1955 
werd de Speelweide aangelegd, en 
werd ook de afvoer van het effluent-
water en van verontreinigd koelwater 
(IFF, voorheen Polak & Schwarz) aan-
gepast. Het doorliep eerst de vennen 
van het Laarder Wasmeer, en vervol-
gens alle vijvers van Anna’s Hoeve 
en de Accumulatievijver (die toen als 
Reinwatervijver werd aangeduid). 
Van de Vijver bij het Witte Strandje 
ging het water via de Oude Poel naar 
de Reinwatervijver, en van daaruit 
weer via de Speelweidevijver naar de 
Van Riebeeckvijver en via het pomp-
gemaal Laapersveld naar de Oude 
Haven. Door de invoering van dit 
kronkelpad werd de stroomsnelheid 
verlaagd. Op die wijze probeerde men 
zoveel mogelijk afvalstoffen te laten 
afbreken om de stank te beperken. 
Wellicht is ook al in 1955 de dam 
aangelegd, om te voorkomen dat het 
water rechtstreeks van de Vijver bij 
het Witte Strandje naar de Speelwei-
devijver kon stromen. Zo ontstond er 
meteen een korte wandelverbinding 
tussen de nieuwe Speelweide en de 
rest van Anna’s Hoeve.

Regenwater in plaats van riool -
water

Omdat de hoeveelheid afvalwater 
sterk toenam, werd er in 1965 een 
ondergrondse afvoerleiding naar de 
Gooiergracht aangelegd en werd 
besloten de vijvers van Anna’s Hoeve 
te gaan afkoppelen van het afvalwa-
tersysteem. In plaats daarvan zouden 
de vijvers vooral gevoed gaan worden 
met regenwater uit woonwijken in 
Hilversum Zuidoost waar een geschei-
den rioolstelsel in de grond zit. Omdat 
dit te weinig was om de vijvers altijd 
op peil te houden, werd er vanuit het 
Laarder Wasmeer nog effluentwater 
ingelaten, maar daar werd in 1970 een 
eind aan gemaakt. Daardoor ging het 
vijverpeil wel aanzienlijk zakken, voor-
al als het een tijdlang niet regende. De 
dam zorgde er nu voor dat het water 
niet onbeperkt kon doorstromen naar 
de laagstgelegen achterste vijvers van 
Anna’s Hoeve. Want daardoor zouden 
de Laapersvijver, de Van Riebeeckvij-
ver en de (ondiepe) Speelweidevijver 
bij droogte vrijwel droogvallen. Maar 
na overvloedige regen moest het water 
wel naar de achterste vijvers kunnen 
doorstromen. Dat werd aanvankelijk 

Brug in plaats van dam
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opgelost op een primitieve manier die 
niet voldeed. Naar een ontwerp van 
gemeentemedewerker Job Klomp is 
toen in of  kort na 1975 de huidige si-
tuatie ontstaan, met een ondergrondse 
sluis in de dam, met aan de kant van 
de Speelweide een waterinlaat op pre-
cies 220 cm hoogte boven NAP. 
Na de vijverbodemsaneringen in de 
periode 2005-2008 is de waterhuis-
houding opnieuw ingrijpend veran-
derd. Het water staat nu nog veel 
lager dan in de periode 1970-2005, 
maar de dam is niet meer nodig en zal 
dus verdwijnen. Het opheffen van de 
wandelverbinding over de Slurf  zou 
ondenkbaar zijn. Vandaar de aanleg 
van een nieuwe brug. 
Op dinsdagochtend 27 oktober is de 
nieuwe brug geruisloos opengesteld.
Overigens was hij in de praktijk al 
eerder door wandelaars in gebruik ge-
nomen, ook al zaten er toen nog geen 
leuningen aan en moest er tweemaal 
over een afzettingslint worden heen-
gestapt (of  daar onderdoor gegaan). 
De grond die vrijgekomen is bij het 
weggraven van de dam, is door GNR 
gebruikt om gaten langs de vijveroever 
op te vullen
Vooral in zijaanzicht is goed te zien 

hoe fraai de brug is geworden. Jam-
mer dat er nog geen water onder 
staat. Uitdiepen van de geul was niet 
voorzien: Waternet gaat over de wa-
terstand! Het moet flink gaan regenen 
voordat de voorste en achterste vijvers 
met elkaar in verbinding komen. Hoe-
wel het in de nieuwe situatie nauwe-
lijks meer opvalt, staat het water in de 
achterste vijvers nog ongeveer 40 cm 
hoger dan in de Speelweidevijver en 
de Slurf  daarheen. 

Bruggenhistorie
Een oude foto (van ansichtkaarten) 
toont de derde brug zoals die tijdens 
de aanleg van Anna’s Hoeve (1933-
1934) is gebouwd. De tweede brug 
(over de Verbindingsvijver, bij het 
parkeerterrein) is smaller dan de eerste 
brug (tussen het Berkenlaantje en de 
Bult) en de derde brug (bij de Bergvij-
ver). Deze bruggen zijn een ontwerp 
van gemeentearchitect Dudok. De 
ontwerptekening is voor zover ons 
bekend bewaard gebleven.
In de jaren zestig waren de bruggen 
zodanig versleten dat ze vervangen 
moesten worden. Waarschijnlijk 
omdat de gemeente toen al krap bij 
kas zat, is dat over vijf  jaren uitge-

smeerd. De derde brug is in 1969 als 
eerste vervangen, de eerste brug in 
1971, en de tweede brug in 1973. In 
1969 was Dudok al 85 jaar, hij zal er 
toen wel niet meer bij betrokken zijn. 
De nieuwe bruggen leken sterk op de 
oorspronkelijke maar de brugdekken 
en de leuningen waren toch net even 
anders. 
Begin jaren negentig is Anna’s Hoeve 
(uitgezonderd het toen nog bestaande 
restaurant) door de gemeente overge-
dragen aan het GNR.
De nieuwe bruggen hebben eind 2005 
van GNR een voorlopige opknapbeurt 
gekregen. Zij werden schoongespoten 
en versleten plekken in de brugdekken 
werden provisorisch gerepareerd. In 
oktober 2007 volgde een echte renova-
tie waarbij o.m. de brugdekken wer-
den vervangen. De leuningen niet, en 
dat wreekt zich nu. De bovenkant van 
de leuning van de tweede brug is sterk 
aan het slijten, en in mindere mate 
geldt dat ook voor de eerste brug.

De oude toestand
De dam wordt afgegraven

De tweede brug 
op een recente foto

De brugdekken 

liggen klaar om 

geplaatst te worden

links: Al voor de 

 opening werd de 

brug gebruikt

De derde brug op een 
ansichtkaart uit 1936
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Huf terproof 
zitbanken op 
de Speelweide
In september zijn op de Speelweide 
twee rustieke zitbanken geplaatst, 
die gemaakt zijn uit de dikke stam 
van een dode eik uit het Spanders-
woud. Die eik stond daar gevaarlijk te 
worden vlak bij een openbare weg, en 
moest dus worden verwijderd.
De twee nieuwe zitjes zonder rugleu-
ning zijn uitgezaagd en geplaatst door 
het bedrijf  Blessing Timbers, dat ook 
zorgt voor de “gewone” houten zit-
banken in de terreinen van het Goois 
Natuurreservaat.

Eén van de twee massieve nieuwe banken

Het idee voor plaatsing van deze 
banken op de Speelweide werd geop-
perd door boswachter Gerrit Kremer, 
tijdens de wandeling door Anna’s 
Hoeve met de voorzitter en de bos-
ploeg van onze Vereniging op woens-
dag 26 augustus. GNR had uitgelegd 
waarom men in de eigen terreinen 
alleen houten en geen metalen banken 
wil hebben. De opmerking dat het niet 
herplaatsen van de twee zitbanken die 
sinds Koninginnedag 2009 verloren 
zijn gegaan door brandstichting neer-
komt op buigen voor het vandalisme, 
bracht Kremer op de vondst om hier 
dit soort “banken” te plaatsen die zo 
zwaar zijn dat geen vandaal ze van 
hun plaats krijgt. Het idee is boven 
verwachting snel omgezet in actie. 

De foto toont de twee mannen van 
Blessing bij de eerste nieuwe bank, 
achteraan op de Speelweide. Beide 
banken werden na plaatsing vrijwel 
ogenblikkelijk in gebruik genomen 
door bezoekers van de Speelweide.

Op 18 juni zijn op de “kapvlakte” 
langs het Berkenlaantje alle jonge 
boompjes geteld. Dat werd in de 
zomer-Koerier als volgt beschreven:
“Ik sta aan de rand van de kapvlakte 
bij het Berkenlaantje, waar vroeger 
Douglas- en Fijnsparren stonden. 
Twee grote loofbomen zijn blijven 
staan, nu langs de rand van het bos: 
een Amerikaanse eik, en een oude 
beuk. (...) Ik ga zigzaggend over de 
kapvlakte, en tel de jonge zaailingen. 
Varens, braam, klimop, springzaad, 
hennepnetel en dat soort spul negeer 
ik, ik tel alleen piepjonge boompjes. Ik 
probeer dubbeltellingen te voorkomen 
maar ook niets over te slaan. Dat is 
vast niet helemaal gelukt, maar hier is 
waar ik op uit kwam.

65 x Eik, ongeveer half-om-half  
Amerikaanse eik en inlandse eik, 34 
x Amerikaanse Vogelkers (Die staan 
er nu dus niet meer.), 16 x Hulst, 11 x 
Lijsterbes,7 x Berk, 6 x Esdoorn, 3 x 
Conifeer.

Ik ben benieuwd hoeveel zaailingen 

er nog zullen staan zodra de blaadjes 
gaan vallen.”

Op 19 oktober zijn de (piep)jonge 
boompjes op dezelfde manier opnieuw 
geteld. Hier is het resultaat: 
88 Eik (Amerikaanse eik en inlandse 
eik), 35 sinds 18 juni nieuw ontsproten 
Amerikaanse Vogelkers (nu opnieuw 
weggehaald), 28 Hulst, 17 Lijsterbes.

Ontelbaar veel jonge berkjes. Een stuk 
of  veertig verspreid over het terrein, 
maar op enkele plekken stonden er 
tientallen vlak bij elkaar. Op het ge-
hele veld misschien wel tweehonderd. 
Hier gaat de natuur vanzelf  selecte-
ren: alleen de sterkste blijven over!
24 Esdoorn, 3 Robinia.
Piepjonge conifeertjes werden niet 
meer aangetroffen, ook beuken wer-
den nog steeds niet gevonden.

Niettemin geven deze aantallen 
goede hoop dat hier (en op de andere 
gekapte bospercelen in Anna’s Hoeve) 
over een paar jaar weer sprake zal zijn 
van (jong) bos!

Volop jonge boompjes 
op de kapvlakte

Talloze jonge boompjes op één van de kapvlakten. Vooral de massaal opkomende Ruwe berk is 
een typische pionierssoort op zandgronden.
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Nog geen 
ringslangen 
uitgebroe(i)d
In maart 2009 zijn er in de houtwal 
achter de zitbank op het Geitenweitje 
twee broeihopen voor ringslangen 
aangelegd. Dat is op 10 maart ge-
beurd door kinderen van een klas van 
de Minckelersschool, en het karwei is 
de volgende dag afgemaakt door de 
vrijwillige bosploeg van onze vereni-
ging. 

Op 13 oktober hebben twee mede-
werkers van Adviesbureau “E.C.O. 
Logisch” de broeihopen onderzocht. 
Helaas zijn er geen schalen van eitjes 
van ringslangen aangetroffen. Er zijn 
op diverse plaatsen in Anna’s Hoeve 
al eerder broeihopen voor ringslangen 
aangelegd. Er is nog nooit met zeker-
heid vastgesteld dat er ringslangen ge-
bruik van hebben gemaakt. Zwangere 
ringslangvrouwtjes moeten maar net 
in de buurt zijn als ze op zoek gaan 
naar een warm plekje om hun eitjes 
in af  te zetten. Is de plek eenmaal 
door ringslangvrouwtjes gevonden 
dan komen ze er vaak in de volgende 
jaren terug. Het advies van de ecolo-
gen was dan ook om volgend voorjaar 
de hopen gewoon weer opnieuw op te 
bouwen. Het oude materiaal, waarin 
ondanks de binnenin waargenomen 
droogte de compostering al aardig 
op gang was gekomen, kan daarvoor 
gewoon opnieuw gebruikt worden, 
aangevuld met nieuwe bladeren, hu-
mus en takken.

Eén van de broeihopen wordt onderzocht op 
de aanwezigheid van ringslangen.

Verbreding A27 door Anna’s 
Hoeve:  adder onder het gras?
In juni 2009 werd bekend dat verbre-
ding van de A27 tot 2 x 3 rijstroken 
(dus niet tot 2 x 4 rijstroken) was 
bevorderd tot “voorkeursalternatief ”. 
Het zandlichaam en de viaducten 
zijn indertijd al aangelegd voor zo’n 
verbreding. Dus leek er voor Anna’s 
Hoeve geen vuiltje aan de lucht.
Op woensdagavond 30 september was 
er in Eemnes een informatieavond 
over (voornamelijk) deze wegverbre-
ding, en die van de A1 tussen Eemnes 
en Hoevelaken. 
Van knooppunt Eemnes tot Monni-
kenberg telt de A27 richting Utrecht 
al drie rijstroken. Het verkeer vanuit 
de richting Hoevelaken en vanuit de 
richting Amsterdam dat de A27 rich-
ting Utrecht oprijdt, komt terecht op 
de meest rechtse rijstrook, die echter 
voorbij het spoorviaduct overgaat 
in de afslag naar Hilversum. Zo’n 
rijstrook wordt bij Rijkswaterstaat een 
“weefstrook” genoemd.
Het is de bedoeling dat er (bij de 
aanleg van een derde doorgaande 
rijstrook) een nieuwe weefstrook naast 
wordt gelegd. Zijn het wegviaduct 
Zandheuvel en spoorviaduct Draken-
burg alsmede het bestaande zandli-
chaam wel geschikt voor zo’n vierde 
rijstrook? Het antwoord is: eigenlijk 
net niet. Misschien dat er aan de 
bermkant nog wat ruimte gewonnen 
kan worden. Dat wordt de komende 
maanden onderzocht. Bovendien 
wordt het probleem meegenomen dat 
deze viaducten eigenlijk al lang over-
belast worden. Ze zijn niet aangelegd 
voor het gewicht van de moderne 
vrachtwagens, en zullen dus sneller 
versleten zijn dan de 80 jaar die bij de 
aanleg in de jaren zestig werd aange-
houden. Misschien wordt er mede om 
die reden wel voor gekozen om hier in 
Anna’s Hoeve toch nieuwe viaducten 

te bouwen. Komend voorjaar krijgen 
we hierover waarschijnlijk meer te 
horen.

 
Oude informatie op Anna’s Huis 
verdwi jnt (niet?)
In opdracht van de Provincie Noord-
Holland is op 13 oktober een begin 
gemaakt met het verwijderen van ver-
ouderde informatie op de zijwand van 
“Anna’s Huis”, het tijdelijke kantoor- 
en vergadergebouwtje op het parkeer-
terrein bij de Bergvijver. Wonderlijk 
genoeg is deze klus in de daarna 
volgende weken niet afgemaakt!
De tekst was al vanaf  het begin erg 
optimistisch: “Er zullen ongeveer 700 
nieuwe woningen worden gebouwd. 
In 2007 worden de eerste woningen 
gebouwd”. Dat jaartal was toen al 
onhaalbaar. Iemand heeft intussen de 
7 veranderd in een 9, maar ook 2009 
is al bijna om. De nieuwe Waterzuive-
ring zal in het beste geval eind 2012 
in gebruik kunnen worden genomen. 
Daarna moet de oude zuivering nog 
worden afgebroken en het terrein ge-
saneerd. Nieuwbouw zou daardoor op 
zijn vroegst in 2014 kunnen beginnen. 
In het afgelopen jaar is geen enkele 
voortgang in de planvorming waar-
genomen. We kunnen er nu dus wel 
2015 van maken. Mits er nu ineens 
haast gemaakt gaat worden, en daar 
ziet het nog niet naar uit.
Het linkerdeel van de zijgevel van 
Anna’s Huis is al vervangen door 
donkergroen plastic. Ook de rest van 
de verouderde informatie zou onder 
het groen verdwijnen. De informatie-
panelen in het gebied die nog in de 
tekst genoemd worden zijn al in 2007 
verdwenen, nadat ze eerst een tijdlang 
waren gebruikt om het zwemverbod 
voor de vijvers onder de aandacht te 
brengen.

Gezocht:  Een nieuwe lay-out man
Kent u iemand die werkzaam is in de grafische industrie?

Vraag hem of  haar eens of  ze met 

InDesign en Photoshop
kunnen omgaan - of  iemand kennen die dat kan.

En of  ze dan drie keer per jaar de Anna’s Hoeve Koerier in elkaar willen zetten.

 Meer informatie: Ontwerpfabriek, 035 77 235 62

 vraag naar Rutger Coucke 
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oudste deelneemster heeft de respecta-
bele leeftijd van 90 jaar reeds bereikt. 
Het was droog (heel fijn), gezellig en 
leverde vier volle vuilniszakken op. En 
dat in een uurtje tijd! Voor de meeste 
deelnemers was het de eerste keer dat 
men met een vuilgrijper in de natuur 
aan de slag ging. Getuige de positieve 
reacties was dit hopelijk niet de laatste 
keer..

Enkele weken geleden lanceerde een 
van onze leden het initiatief  voor een 
nieuwe schoonmaakactie in Anna’s 
Hoeve op zaterdag 29 augustus vanaf  
10 uur. Zij wierf  zelf  een aantal vrij-
willigers voor deze klus. Het Goois 
Natuurreservaat verschafte de nodige 
vuilgrijpers en zorgde voor de afvoer 
van de oogst.
In een kleine anderhalf  uur hebben 
12 vrijwilligers, onder wie enkele 
kinderen, zo’n 60 kilo vuil bijeenge-
raapt op en rond de Liebergerweg en 
(vooral) langs de oevers van de Speel-
weidevijver en de Vijver bij het voor-
malige Witte Strandje. De foto toont 
een deel van de vrijwilligers, zeulend 
met vuilniszakken weer op weg naar 
de startplaats bij de slagboom waar de 
boswachter de groep opwachtte. 
Tijdens de actie ontstond spontaan 
het idee om een week later ook de oos-
telijke helft van het vijvergebied onder 
handen te nemen. Op 5 september 
verschenen slechts 4 vrijwilligers, 
maar mede dankzij enkele “zware 
vondsten” werd in ongeveer dezelfde 
tijd toch zo’n 57 kilo ingezameld. 
De vorige schoonmaakactie was op 21 

maart, de Nationale Opschoondag, 
onderdeel van de vrijwilligersactie 
Make a Difference Day. Toen werd er 
door 12 vrijwilligers in een kleine twee 
uur bijna 100 kilo vuilnis afgevoerd, 
eveneens voornamelijk afkomstig van 
de vijveroevers. 
Overigens lijkt het er op, dat op en 
langs de wandelpaden van Anna’s 
Hoeve tegenwoordig minder troep 
ligt dan vroeger. Dat is ongetwijfeld te 
danken aan het groeiende aantal be-
zoekers dat meedoet aan de actie “Ik 
prik mee”: tijdens een wandeling de 
blikjes, flesjes, plastic wikkels, papieren 
zakdoekjes en andere weggegooide 
troep die men tegenkomt zelf  opra-
pen, en in een plastic zak meenemen 
naar een prullenbak of  de eigen grijze 
kliko.

Een keer wat anders doen 
met een verjaardag? 
Ga zwerfvuilruimen 
in de Anna’s Hoeve!

 
Met van het GNR geleende vuilgrij-
pers maakte een tiental feestgangers 
een rondje door Anna’s Hoeve. De 

Bi jna 120 kilo zwerfvuil  uit  Anna’s Hoeve gehaald
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Spotje op safari: 

l ieveheersbeestjes 
Door Gerry Kluvers-Kessler

Ha Safari-Spotter! 
Als de bladeren gaan vallen in de 
herfst, krijgen de dieren het erg moei-
lijk. Ze moeten maar zien dat ze de 
winter doorkomen.
Lieveheersbeestjes hebben er een 
gezellige oplossing voor gevonden: ze 
kruipen lekker op een kluitje tegen 
elkaar aan. Soms kruipen ze wel in 

groepen van honderden bij elkaar 
op een beschutte plek onder een stuk 
schors, een steen en soms in huis. Mis-
schien wel in jouw huis?
Sommige soorten kunnen wel drie jaar 
oud worden, dus die zijn hele ervaren 
overwinteraars. Een lieveheersbeestje 
vreet als een holle bolle Gijs. Hij eet 
wel 100 luizen op één dag!
In de winterkluit vind je soms verschil-
lende soorten bij elkaar. Dat kun je 
zien aan de stippen. Tel de stippen 
maar van elk lieveheersbeestje. Er 
bestaan lieveheersbeestjes in allerlei 
kleuren. Succes.

Tot spotje
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Puzzel:  bladgallenweetjes  
Door Gerry Kluvers-Kessler

De oplossing van de puzzel in Koerier 2009-02 is: vertraagde inbedding (dit wil zeggen dat de bevruchting wel na de pa-
ring plaats vindt, maar de ontwikkeling van het embryo wordt gestaakt en pas na de winterslaap hervat).
De antwoorden zijn: 1. Vleermuis, 2. Herfst, 3. Fort, 4. Ultrasoon, 5. Winterslaap, 6. Kraamkolonie, 7. Echolocatie, 8. 
Patagium, 9. Zonsondergang, 10. Zwemmen, 11. Insecten, 12. Handen, 13. Batdetector, 14. Een, 15. Dertig, 16. Mond, 
17. Urinestreep, 18. Hangend, 19. Tragus. 

Regelmatig kunt u vervormingen waarnemen op de bladeren van bomen. Deze zijn veroorzaakt door een galwesp of  een 
ander galinsect, en de diverse vervormingen noemen we bladgallen. De galwesp maakt een klein gaatje in een bladschijf  
en legt daar een eitje in met een bepaald stofje. Het blad gaat daardoor anders groeien. Om het eitje maakt het blad een 
kapsel waardoor er een galletje ontstaat. Bekijkt u maar eens de bladeren van een eik en u zult vast een aantal prachtige 
gallen vinden. Misschien een goede gelegenheid om uw bladgallenkennis eerst wat op te frissen?

1. Hij drinkt zeer veel. (Hij drinkt als een …..)
2. Het is geen boom en ook geen bloem, het is allebei
3. Kinderspeelgoed, stuiter
4. Samen geperste wolvezel
5. Opgestapelde hoop hooi
6. Acne, waar pubers last van hebben
7. Je kunt ruiken dat hij te veel gedronken heeft. (Hij heeft een …… )
8. Deel van een camera
9. Teken van vrede
10. Iemand bespotten. (Iemand op de …… nemen)

11. Een onontwarbare massa
12. Het paard van Sinterklaas
13. Gedeelte van een familie en soms wandelt het 
14.  Hoofdgerecht in vele Nederlandse huishou-

dens/een ondergrondse vrucht
15. Als je op je harses valt, krijg je een bult
16. De vlag van els
17. De prinses kan er niet van slapen
18. Onderdeel van een telefoon
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18. Onderdeel van een telefoon 
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De grafiek toont het vroegere “Streef-
peil” voor de vijvers, en drie lijnen die 
van boven naar beneden het volgende 
aangeven:
-  Het peil van de achterste vijvers 

(dus voorbij de Nieuwe Brug die het 
“Dammetje” heeft vervangen)

- Het peil van de Speelweidevijver 
-  De variaties in het grondwaterpeil, 

zoals afgelezen op de Educatieve 
Grondwatermeter op de Speelweide, 
op enkele tientallen meters afstand 
van de oever van de Speelweidevij-
ver. De lijn is zó getrokken dat het 
waterpeil van de Speelweidevijver en 
van de grondwaterstand samenval-
len wanneer er vanuit de vijver niets 
meer wegzakt naar het grondwater, 
doordat er een tijdlang geen water is 
toegevoerd. Als het een poosje niet 
geregend heeft, zakken het vijverpeil 
en het grondwater in precies het-
zelfde tempo. Recent was dat eind 
september bijna het geval. 

Waterstand en grondwaterstand
Zolang de droge geul onder de 
Nieuwe Brug niet is uitgediept zal er 
een peilverschil blijven bestaan tussen 
de achterste vijvers en de Speelweide-
vijver.

Sinds half  februari zijn de vijverpei-
len en het grondwaterpeil continu 
gezakt, behoudens enkele tijdelijke 
pieken na flinke regenval. Op zich-
zelf  is het normaal dat het peil daalt 
in het zomerhalfjaar en weer stijgt in 
het winterhalfjaar. Maar dit jaar zijn 
de peilen een stuk verder gezakt dan 
vorig najaar. Toen kwamen de ach-
terste vijvers niet dieper dan 138 cm 
boven NAP, en de Speelweidevijver en 
het grondwater niet dieper dan 86 cm. 
Dit jaar is dat respectievelijk 113, 71 
en 66 cm. 

Als troost zou ik nu graag melden, dat 
dit komt doordat er in 2009 tot nu 
toe veel minder regen is gevallen dan 

“normaal” (= het langjarige gemid-
delde). Maar helaas is dat niet zo! De 
maand april was extreem droog. Maar 
de eveneens droge maand augustus 
werd voorafgegaan door een natte 
maand juli. En begin september viel 
er in drie dagen tijd meer dan 60 mm 
regen, waardoor alleen in het Gooi (in 
tegenstelling tot de rest van het land) 
september niet droger, maar natter 
was dan gemiddeld! Over de eerste 
tien maanden van het jaar is de totale 
regenval in het Gooi ongeveer nor-
maal. Voornaamste bron: het automa-
tische KNMI-neerslagstation Laren, 
vlakbij de Hilversumse Orionlaan.

Dat belooft niet veel goeds voor de 
vijvers van Anna’s Hoeve als we eens 
een echt droog jaar krijgen!
Over het gehele jaar 2008 was de 
regenval in het Gooi ongeveer 20% 
boven normaal.



Opgave l idmaatschap Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
Stuur dit  formulier ingevuld op naar het secretariaat:

Secretariaat VBAH, p/a postbus 2161, 1200 CD HILVERSUM 

Ondergetekende,

Naam:  M/V

Adres: 

Postcode : Woonplaats :

Telefoonnummer: e-mail:

Geboortedatum: 

Handtekening :  

geeft zich op voor het lidmaatschap van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.  

De contributie bedraagt minimaal € 1,83 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart
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Colofon

Anna’s Hoeve Koerier jaargang 27, nummer 1-2010

De Anna’s Hoeve Koerier
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en me-
dedelingenblad van de Vereniging tot Behoud van 
Anna’s Hoeve. Het blad verschijnt drie keer per jaar. 
Overname van artikelen is toegestaan met bronver-
melding. Kopij is welkom, aanlevering bij voorkeur 
in elektronische vorm bij één van de redactieleden: 
teksten in .DOC-formaat en afbeeldingen in .JPG-
formaat. Als elektronische aanlevering voor u een 
probleem is, neemt u dan contact op met de redactie.

Druk:  Drukkerij Brügemann, Hilversum
Opmaak: www.ontwerpfabriek.com, Hilversum
Oplage: 900 exemplaren
Op Internet: www.vb-annashoeve.nl

De redactie
De redactie van de Anna’s Hoeve Koerier bestaat uit de 
volgende personen:

S. Koopman (eindredactie)
Oude Amersfoortseweg 140, 1212 AJ HILVERSUM
ahkoerier@yahoo.com, 035-7723267

H. Bergsma
Fuchsiastraat 34, 1214 GK HILVERSUM
035-6212667

M. Evers
Eemnesserweg 115, 1223 GD HILVERSUM
035-6856316

M.L. Ruitenberg
Lijsterweg 70 1221, JM HILVERSUM
035-6832762

De vereniging
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. is 
opgericht in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten 
Hilversum en Laren gelegen gebied Anna’s Hoeve in 
stand te houden als natuurgebied met rustige recre-

atie. De vereniging onderneemt hiertoe onder meer de 
volgende activiteiten: overleg met gemeenten, terreinbe-
heerders en de waterbeheerders, geven van rondleidin-
gen en het uitvoeren van beheerwerk.

Lid worden?
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor 
iedereen die de doelstelling van de vereniging onder-
steunt. De contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 
per jaar. Neem voor meer informatie of  aanmelding 
voor het lidmaatschap contact op met de secretaris.

Uw gegevens wijzigen?
Neemt u voor wijziging van uw gegevens, bijvoorbeeld 
als u verhuist, contact op met de secretaris.
 
Het bestuur
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve e.o. bestaat uit de volgende personen:

R. Bochardt Voorzitter 06-25196250
W. Brugman Secretaris 06-12924922
J.J.M. de Ridder Penningmeester 035-6835031
H. Bergsma Gewoon lid 06-43498954
C.A.N. van Vliet Gewoon lid 035-6833007

Algemeen e-mailadres van de vereniging:  
annas_hoeve@yahoo.com

Overige handige informatie
Algemeen beheer:   Poul Hulzink, hoofd terrein-

beheer, GNR
Dagelijks beheer:  Gerrit Kremer, regiobeheer-

der Zuid, GNR 
Contactgegevens GNR:  035-6214598,  

Internet: www.gnr.nl
GAD Toezicht 
en handhaving: 035-6991888
Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734
E-mailadres van de webmaster: 
  webmaster@vb-annashoeve.nl 
E-mailadres van de vereniging: 
 annas_hoeve@yahoo.com
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Van de redactie 
Door Sander Koopman 

De afgelopen winter hebben we in Anna’s Hoeve weer volop 
kunnen genieten van sneeuw- en ijspret. De Berg was als van-
ouds het toneel van schaterende en sleeënde jeugd. Schaatsen 
was ook mogelijk, zij het dat de kwaliteit van het ijs niet altijd 
optimaal was. Ondanks de kou is het Goois Natuurreservaat 
gewoon doorgegaan met alle werkzaamheden die deze winter 
gepland stonden. Oostelijk van de A27 is een fl ink stuk bos 
gekapt, dat op den duur moet gaan veranderen in heide. Dit 
in samenhang met kapwerkzaamheden in het aangrenzende 
bosgebied De Zuid.
Het nieuwe bestuur timmert ondertussen fl ink aan de weg. Er 
staat weer een nieuwe schoonmaakactie gepland en ook is er 
een Midzomeractiviteit in voorbereiding. Houdt u, naast de 
Koerier, ook de website in de gaten! Maar zoals u in het voor-
woord van het bestuur kunt lezen, zijn er ook de nodige va-
catures binnen de vereniging. Zo zoeken we nieuwe bestuurs-
leden, is er voor de Koerier een nieuwe vormgever nodig en 
hebben we in de redactie ook een vacature. Realiseert u zich 
dat de vereniging alleen kan bestaan dankzij de inbreng van 
de leden zelf, en neem in overweging of  ù die actieve bijdrage 
kunt leveren!
Ook vindt u weer het nodige nieuws over de planvorming 
rondom Anna’s Hoeve. Te zien aan het persbericht van de 
gemeente zou er een doorbraak bereikt moeten zijn waardoor 
de langverwachte vervanging RWZI en bouw van de woon-
wijk eindelijk gerealiseerd kunnen worden. Maar voor we er 
in Anna’s Hoeve wat van gaan merken zijn we alweer zo’n 
drie jaar verder. Hopelijk geldt dit niet voor de planvorming 
rondom het Huisje van Anna’s Hoeve. Een nieuwe bestem-
ming hiervoor wordt hoog tijd, gezien de desolate indruk die 
het monumentale pandje nu biedt.
Tot slot vraag ik graag uw speciale aandacht voor het schrij-
ven van Gerry Kluvers over groen in de stad. Anna’s Hoeve 
is belangrijk als natuur- en recreatiegebied aan de rand van 
Hilversum. Velen van ons komen er graag. Het is echter 
belangrijk dat het ook binnen de stadsmuren groener wordt. 
De laatste jaren hebben steen en asfalt vele vierkante meters 
veroverd. Van nieuwe bebouwing tot het bestraten van tuinen; 
want dat onderhoudt zo makkelijk. De leefbaarheid van 
Hilversum komt daardoor ernstig onder druk. Uiteraard heeft 
de gemeente in dezen een belangrijke verantwoordelijkheid. 
Maar Gerry geeft ons een aantal praktische tips waarmee wij 
ook zèlf  kunnen zorgen dat onze omgeving groen blijft en 
aantrekkelijk voor bijvoorbeeld vogels en vlinders. De redac-
tie roept u op om dit vooral ter harte te nemen, en 2010 te 
bestempelen tot jaar van de Groene Stad: een mooi en groen 
Anna’s Hoeve aan de rand van een groen Hilversum. 
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Door Henny Bergsma

Terwijl de natuur aan het bijkomen is 
van de vorst en de sneeuw, de eerste 
voorjaarsvogels zich voorzichtig maar 
enthousiast laten horen en de bomen 
en struiken zich beginnen voor te be-
reiden op het ontluikende voorjaar, is 
het bestuur van de vereniging zich ook 
aan het voorbereiden op een nieuw 
bestuursjaar. 
De voorbereidingen voor de jaar-
lijkse ledenvergadering op 12 mei 
aanstaande zijn tot een hoogtepunt 
gekomen en in deze Koerier kunt u 
de verantwoording van het bestuur 
over het jaar 2009 vinden evenals de 
begroting voor 2010. Verderop in deze 
Koerier informeren wij u ook over de 
plaats en tijd van die vergadering. Wij 
moedigen alle leden van harte aan om 
deze vergadering bij te wonen. Het 
afgelopen jaar, waarin wederom een 
aantal politieke problemen speelden 
die betrekking hadden op Anna’s 
Hoeve, heeft ons laten ervaren dat het 
best moeilijk is om een standpunt in te 
nemen namens de vereniging, omdat 
ons niet altijd bekend is hoe onze ach-
terban over die problemen denkt. Om 
die reden hebben wij de behoefte om 
de interactie tussen het bestuur en de 
leden te vergroten. Het bijwonen van 
de ledenvergadering zou daartoe een 
eerste stap kunnen zijn.
Inmiddels is bekend geworden dat 
onze secretaris Winnifred Brugman 
het bestuur helaas gaat verlaten. Win-
nifred heeft in haar bestuurstijd veel 
voor de vereniging gedaan en dat is 
extra het vermelden waard, omdat 
haar betrokkenheid bij Anna’s Hoeve 
zo groot was dat zij voor alle verga-
deringen en activiteiten overkwam uit 
Amsterdam. 
Vorig jaar zijn twee nieuwe bestuursle-
den van buiten de vereniging aange-
trokken, maar wij zouden het erg fijn 
vinden als we de vacature kunnen 
invullen met iemand uit het bestaande 
ledenbestand, om zo de interactie met 
de leden te vergroten.
In de vorige Koerier heb ik een aantal 
ontwikkelingen binnen het bestuur 
vermeld. Die ontwikkelingen worden 
langzaamaan verder uitgekristal-
liseerd. We hebben een pilot gedaan 
met bureau Halt, waarover elders in 
dit nummer meer. Daarnaast hebben 
we plannen voor sociale activiteiten, 
zoals diverse zwerfvuilopruimactivitei-
ten en een aantal feestelijke activitei-

ten. Ook daarover vindt u meer in dit 
nummer.
Tenslotte zijn wij actief  geweest met 
het bijhouden en zo mogelijk beïn-
vloeden van politieke agenda’s van 
overheidsorganen en politieke partijen 
waar dit de belangen van Anna’s 
Hoeve raakt. Dat gaat niet altijd even 
gemakkelijk. Zo was ons enige tijd 
geleden verteld dat de HOV voorlopig 
niet op de politieke agenda zou staan. 
Onlangs bleek echter dat er een be-
langrijke bijeenkomst daarover plaats 
vond, waarvoor wij pas een paar uur 
voor aanvang van de vergadering 
werden geinformeerd. Wij geven het 
echter niet op en blijven een vinger 
aan de pols houden.

Werken aan de keten
Ruud Bochardt is namens het bestuur 
in overleg met diverse sociale instan-
ties om Anna’s Hoeve op de sociale 
kaart van Hilversum en omgeving te 
zetten en meer betrokkenheid bij de 
Hilversumse inwoners te creëren. Dat 
heeft er eind januari in geresulteerd 
dat Ruud en ik op een mooie zondag-
ochtend het bos in zijn gegaan met 
vier jongeren die een taakstraf  van 
bureau Halt opgelegd hadden gekre-
gen. Afgesproken was dat de activiteit 
hoe dan ook door zou gaan, ongeacht 
de weersomstandigheden. “IJs en we-
der dienende” was op deze activiteit 
wel heel letterlijk van toepassing. Er 
was namelijk een enorm pak sneeuw 
gevallen die nacht. Het was al moeilijk 
om van huis naar het verzamelpunt 
te komen omdat zelfs de hoofdwegen 
niet goed schoon waren.
We verzamelden om half  tien in de 
keet en tegen tienen kwamen de kan-
didaten binnengedruppeld. Het bleek 
te gaan om vier jongens van 15 tot 17 
jaar oud, die allemaal betrapt waren 
op het afsteken van vuurwerk op de 
dag voor oudjaarsdag. Het was de 
bedoeling dat de heren twee uur lang 
zwerfvuil zouden zoeken in Anna’s 
Hoeve. Daarbij was de deken van 
sneeuw, waarin het park gehuld was 
die ochtend, een behoorlijke belem-
mering. Het eerste half  uur leek het 
er even op dat de taakstraf  vooral een 
lange ochtendwandeling in het prach-
tige en zonnige sneeuwlandschap zou 
worden. Maar gelukkig kwamen we 
langs het viaduct, waar geen sneeuw 
lag, maar wel veel zwerfafval. Daar 
hebben ze elk wel twee zakken afval 
weggehaald en het enthousiasme voor 
de werkzaamheden groeide. 
Uiteindelijk was het een prettige en 
nuttige ochtend die wij voor herha-

Van het bestuur ling vatbaar vonden. Het was voor ons 
goed om te zien hoe we begonnen met 
een groepje mannen die zich vooral 
gestraft voelden en een enkeling die 
het allemaal maar onzin vond en hoe 
in de loop van de ochtend er een soort 
van saamhorigheid ontstond en hoe 
het bewustzijn voor de natuur onder 
onze neuzen groeide en er uiteindelijk 
bij alle vier een soort van verontwaar-
diging ontstond over wat mensen zoal 
in de natuur weggooien. Dit heeft 
ons aangemoedigd om de samenwer-
king met Halt, maar ook met andere 
instellingen die milieueducatie bij 
jongeren aanmoedigen, verder uit te 
gaan werken. Het lijkt ons een zinvolle 
bijdrage aan de milieubewustheid van 
de nieuwe generaties.
 

VaCatures

Vormgever Koerier
Wij zijn al enige tijd op zoek naar een 
nieuwe vormgever voor de Anna’s 
Hoeve Koerier. De huidige vormgever 
wil er dit jaar echt mee gaan stoppen. 
De vormgever maakt drie keer per 
jaar de Koerier op, in samenwerking 
met de eindredacteur. We zoeken ie-
mand die vaardig is met een opmaak-
pakket, bijvoorbeeld Adobe Indesign, 
en die volgens afspraak en vooraf  
vastgestelde tijdslijnen kan werken. 
Een inwerktraject wordt verzorgd. 
Neem voor meer informatie over deze 
vacature contact op met de redactie.

Bestuursleden 
Het bestuur is op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Er zijn verschillende 
taken binnen het bestuur. Het bestuur 
vergadert één maal per zes weken 
‘s avonds. Het bestuur houdt zich 
bezig met diverse activiteiten, van het 
beïnvloeden van de politiek, tot het 
organiseren en uitvoeren van sociale 
en maatschappelijke activiteiten, be-
sluitvorming en het onderhouden van 
contacten met betrokken instellingen. 
Er is ruimte voor eigen initiatieven die 
erop gericht zijn de bekendheid van 
de vereniging en de interactie met de 
leden te vergroten.
Als je interesse hebt in deze functie 
kun je je aanmelden via annas_hoe-
ve@yahoo.com of  telefonisch bij één 
van bestuursleden. 

redactieleden Koerier
Meijndert Ruitenberg heeft vanwege 
andere werkzaamheden de redactie 
verlaten, waarmee er opnieuw een 
vacature beschikbaar is in de Koerier-
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redactie. De werkzaamheden van een 
redactielid bestaan uit: het werven van 
auteurs, het beoordelen en redigeren 
van kopij, het zelf  schrijven van arti-
kelen en het drie keer per jaar deel-
nemen aan de redactievergadering. 
U dient ervaring te hebben met de 
computer en u bent in staat de binnen 
de redactie gemaakte afspraken na te 
komen. Voor meer informatie neemt u 
contact op met de redactie.

Midzomeractiviteit
Op zondag 20 juni organiseren wij 
een leuke activiteit voor jong en oud 
in Anna’s Hoeve. Naar verwachting 
zal deze activiteit in de namiddag 
plaatsvinden rondom de speelweide. 
Op dit moment is de concrete invul-
ling van die middag nog niet bekend. 
Houdt u daarom onze website goed 
in de gaten voor nadere details over 
plaats en aanvangstijd.

enkele belangri jke 
huishoudeli jke mededelingen:
Indien u verhinderd bent om de 
vergadering in persoon bij te wonen, 
kunt door middel van een schriftelijke 
volmacht (eventueel per email) een an-
dere persoon machtigen om namens 
u te stemmen of  namens u een nader 
omschreven standpunt uit te dragen. 
In dat geval telt uw stem gewoon mee. 
Indien u wilt dat over een onderwerp 
wordt gesproken en gestemd, dan kunt 
u uiterlijk tot 28 april aanstaande uw 
aanvullende agendapunt schriftelijk 
en onderbouwd kenbaar maken aan 
het bestuur. Het bestuur zal eventuele 
aangebrachte agendapunten publi-
ceren op de website, zodat een ieder 
daarvan tijdig kennis kan nemen voor 
deelname aan de ALV. Over niet tijdig 
aangekondigde agendapunten kan 
niet gestemd worden op de ledenver-
gadering.

aankondiging algemene  
Ledenvergadering 2010

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve nodigt u uit tot het bijwonen 
van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden 
op: 

woensdag 12 mei 2010
in wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71, Hilversum
aanvang 20.00 uur

aGeNDa

1 Opening door de voorzitter

2  Notulen van de op 13 mei 2009 gehouden jaarvergadering (afgedrukt in 
de Koerier jaargang 26 nummer 2, 2009). De notulen liggen ook in de 
vergaderzaal ter inzage.

3 Ingekomen stukken (voor deze vergadering)

4 Jaarverslag van de secretaris (afgedrukt in deze Koerier)

5 Financieel jaarverslag 2009 en begroting 2010 (idem)

6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie

7 Decharge bestuur van vorig jaar

8  Aftreden bestuursleden: 
Winnifred Brugman (secretaris, stelt zich niet herkiesbaar)

9  Bestuursverkiezing 
Vacant (secretaris)  
Hans de Ridder (penningmeester)/herkiesbaar 
Kees van Vliet/herkiesbaar

10  Inventarisatie van ideeën voor nieuwe activiteiten en vergroting interac-
tiemet de achterban

11 Rondvraag

12 Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering

De vergadering wordt afgesloten met een informatief  programma en een 
borrel.

HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID:  
U BENT WELKOM !
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De twee nieuwe bestuursleden, 
voorzitter Ruud Bochardt en vice 
voorzitter Henny Bergsma hebben in 
de periode volgend op hun installatie 
kennisgemaakt met allerlei instanties 
die bij Anna’s Hoeve betrokken zijn. 
Zij waren snel op vlieghoogte en kon-
den daardoor een positieve bijdrage 
aan de vereniging leveren. Ook de in-
zet van Kees van Vliet mag hier in het 
bijzonder worden genoemd. Daags na 
een zware operatie kwam hij dood-
leuk de kraam voor de Vrijetijdsmarkt 
opbouwen! Anderzijds is de secretaris 
voortijdig afgetreden, voor wie de 
vereniging nu vervanging zoekt.

Ledenaantal
Per 1 januari 2009 telde de vereniging 
854 leden. Dat waren er per 31 de-
cember 858. Er waren 37 afzeggingen 
en 41 nieuwe leden.
Beperking van de terugloop is met 
name te danken aan de Vrijetijds-
markt die ook dit jaar een kleine 30 
nieuwe leden opleverde. In het bestuur 
is een discussie op gang gekomen over 
het op peil houden van het ledental en 
de daarop te richten strategie.

algemene Ledenvergadering 
2009
De ALV van 13 mei 2009 bracht 
naast het bestuur 19 leden bijeen. De 
vaste agendapunten leverden geen bij-
zonderheden op, behoudens een door 
de heer Cousant ter plekke ingediende 
motie betreffende het ruime saldo op 
de rekening courant en het voorstel 
om een deel hiervan aan te wenden 
voor een investering. Naar aanleiding 
van deze motie is discussie gevoerd 
tussen de aanwezigen, waarbij is 
geconcludeerd dat over de motie niet 
gestemd kon worden omdat deze niet 
tijdig is aangekondigd, zodat afwezige 
leden niet konden weten dat hierover 
gestemd zou worden en zij derhalve 
niet in de gelegenheid waren om hun 

standpunt in deze rechtsgeldig ken-
baar te maken. Verder leidde de ALV 
tot enkele actiepunten. Een substan-
tieel deel van de rekening courant is 
inmiddels naar een rentedragende 
rekening overgeboekt. Nadere actie 
rond de wijze waarop bij het jubileum 
zou worden stilgestaan is helaas uitge-
bleven. Wel is een start gemaakt met 
de intensivering van contacten met 
scholen, Versa Welzijn, St. Joseph en 
samenwerking met Buro Halt.
Tijdens het informele deel van de 
vergadering werd door Wim Genuit, 
raadslid Groen Links van Baarn in 
geuren en kleuren verteld over de ont-
wikkelingen en het bestemmingsplan 
van het gebied Drakenburgergracht.

De Koerier en de website
De redactie van de Koerier bestaat uit 
Sander Koopman, Henny Bergsma, 
Meijndert Ruitenberg en Martina 
Evers. De huidige vormgever werkt in 
2010 voor het laatst. Een oproep voor 
een nieuwe vormgever heeft helaas 
nog niet tot respons geleid, waardoor 
deze taak als tijdelijke oplossing zal 
worden uitbesteed aan Brügemann. 
Ook de verspreiding van de Koerier 
kan wat versterking gebruiken.
Naast de papieren Koerier is veel 
informatie over Anna’s Hoeve terug te 
vinden op onze website, die bovendien 
is verrijkt met een forum waarop leden 
kunnen meepraten over alles wat het 
gebied aangaat. Het ontwerp voor een 
vernieuwde site is volop in ontwikke-
ling. Sinds oktober 2001 is de site ruim 
42.000 maal bezocht.

Het terrein zelf
Zoals altijd is ook in 2009 de Bosploeg 
weer erg productief  geweest. Op maar 
liefst 49 woensdagmiddagen werd 
door de vijfkoppige ploeg Amerikaan-
se vogelkers verwijderd, heideveldjes 

ontdaan van jonge boompjes en strui-
ken, wandelpaden vrijgemaakt van 
grote takken en omgewaaide bomen 
en en passant zwerfvuil meegenomen.
Door groep 7 van de Nassauschool is 
in oktober een heideactie gehouden, 
waarbij met steun van de bosploeg op 
“Het Heitje” vogelkers werd wegge-
knipt.
Verder is op zaterdag 21 maart, 29 
augustus en 7 september een ac-
tie inzameling zwerfvuil gehouden 
waarbij door respectievelijk 12, 12 en 
4 vrijwilligers in totaal ongeveer 215 
kilo zwerfvuil uit het gebied werd afge-
voerd. Ook in het kader van een proef  
met Buro Halt hebben twee bestuurs-
leden in januari met een groepje van 
vier jongeren zwerfvuil verzameld. 
Tenslotte zijn weer educatieve wan-
delingen en zelfs een ‘werkwandeling’ 
met GNR georganiseerd, in samen-
werking met IVN en GNR die zich in 
veel belangstelling mochten verheu-
gen. 
In januari zijn door GNR ingrijpende 
rooiwerkzaamheden verricht, die na-
tuurlijk niet onopgemerkt zijn geble-
ven en verschillende reacties opriepen. 
Het gebied krijgt van dichtbegroeid 
bos langzaam weer een open karakter. 

De politiek
Dat open karakter heeft uiteraard 
wel een grens en wat onze vereniging 
betreft past een busbaan daar dan 
ook niet in. De politieke ontwikke-
lingen hierover zijn nauwlettend in 
de gaten gehouden en de vereniging 
heeft richting locale en provinciale 
overheden (met name Gedeputeerde 
Staten) kritische geluiden laten horen. 
Gelukkig weten wij ons gesteund 
door veel politieke partijen die in hun 
partijprogramma blijk geven van een 
groen hart.
Door onze leden Winnifred Brugman, 
Gerard Peet en Hans de Ridder is 
in 2009 erg veel energie gestoken in 
onderzoek naar en de opinievorming 
rondom de HOV-baan.
Het bestuur ziet het nieuwe vereni-
gingsjaar met vertrouwen tegemoet, 
en hoopt op veel steun van vrijwilli-
gers te mogen rekenen.

Jaarverslag 2009
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve heeft weer een levendig jaar achter de rug. 
Hieronder worden de belevenissen van 2009 samengevat.

Bestuurssamenstell ing
Het huidige bestuur bestond in 2009 uit vijf  personen:
Ruud Bochardt (voorzittter, aftredend in 2012); 
Henny Bergsma (vice voorzitter, aftredend in 2012); 
Winnifred Brugman (secretaris, aftredend in 2010, niet herkiesbaar); 
Hans de Ridder (penningmeester, aftredend in 2010, herkiesbaar); 
Kees van Vliet (gewoon bestuurslid, aftredend in 2010, herkiesbaar).
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Financieel  jaarverslag en begroting 2010
   
 Begroting  Werkelijk
IN 2010 2009 2009
Contributie 4500 4000 5026,55
Gift 0 0 0,00
Boeken 0 100 355,20
Subtotaal in 4500 4100 5381,75
   
rente kapitaal rekening 200 100 124,29
   
Totaal in 4700 4200 5506,04
   
Overschot 2009   2074,07

 Begroting  Werkelijjk
UIT 2010 2009 2009
Kantoorartikelen  150 2,79
lief  en leed 450 400 405,00
Bijzondere Bijeenkomsten 400 0 0,00
Koerier 2500 2000 1245,00
Inning Contributie 550 150 0,00
Bestuur 250 750 957,59
Boswerk 200 100 203,30
KvK  25 26,14
Lidmaatschappen (incl KvK) 50 25 11,25
PR  100 100 75,90
Diversen 300 300 0,00
Anna’s Hoeve Website 200 200 505,00
Video  0 0,00
Tekort 2010 300  
   
Totaal uit 5000 4200 3431,97

Overzicht boeken
Inkomsten 355,20
Er zijn nog ongeveer 100 boekjes.

SALDI 31-12-2008 31-12-2009
Kas 125,53 195,53
Giro 11222,87 5102,65
Rente Meer rekening 6419,25 14543,54
Totaal 17767,65 19841,72

toelichting op het f inancieel  jaarverslag over 2009 en de begroting 2010

De inkomsten in het jaar 2009 waren 
weer groter dan de uitgaven, maar het 
is de verwachting van uw penning-
meester dat in 2010 er een kentering 
komt:

-  De kosten om de contributie te innen 
worden hoger.

-  De leden betalen gemiddeld wat 
minder dan in de voorgaande jaren.

-  De kosten om de Koerier te maken 
worden misschien hoger, als we geen 
vrijwilliger meer kunnen vinden om 
de opmaak te doen. 

-  De inkomsten uit de verkoop van ons 

boekje vallen weg. We hebben er nu 
te weinig om nog actief  te kunnen 
verkopen. 

-  Er is mogelijk geld nodig om de ver-
schillende initiatieven van gemeente 
en Waternet actief  te volgen.

Overige opmerkingen:
- De gemiddelde contributiebijdrage 
in 2009 was EUR 5,50 per lid, vorig 
jaar was dat EUR 6,11.

- In 2009 hebben we 3 keer de jaarbij-
drage voor de Website betaald: voor 
2008, 2009 en 2010.

actie 5 juni 2010:  
anna’s Hoeve
 Zomerschoon

Kom ons helpen op zaterdagochtend 
5 juni tussen 10.00 en 11.30 uur! On-
der het motto “Anna’s Hoeve: Zomer-
schoon” gaan we weer aan de slag om 
zwerfvuil te verwijderen. Met z’n allen 
er korte tijd flink tegenaan, en Anna’s 
Hoeve is weer een stuk schoner. Ie-
dereen die deze actie een warm hart 
toedraagt is van harte welkom.
We verzamelen om 10.00 uur bij de 
slagboom kruising Liebergerweg / 
Anthony Fokkerweg.

Wij zorgen voor vuilniszakken en 
vuilgrijpers, en voor afvoer van de 
rommel. Neem - als je ze hebt - zelf  
werk- of  tuinhandschoenen mee, wij 
hebben er ook een aantal klaarliggen 
om te lenen. Onze activiteit maakt 
deel uit van het regionale zwerfafval-
jaar in Gooi en Vechtstreek. De geza-
menlijke gemeenten, in samenwerking 
met GNR, GAD en Natuurmonu-
menten, hebben dit thema als speciaal 
aandachtspunt in de periode maart 
2010-maart 2011.

een schone omgeving 
l igt  voor het oprapen

In augustus 2009 raapten we met 12 
vrijwilligers, onder wie enkele kinde-
ren, zo’n 60 kilo vuil en kregen we 
met onze actie een vermelding op de 
website van “Nederland Schoon”.
Verder zien we deze actie als een 
hulde aan het groeiende aantal bezoe-
kers dat meedoet aan de actie “Ik prik 
mee”: tijdens een wandeling de blikjes, 
flesjes, plastic wikkels, papieren zak-
doekjes en andere weggegooide troep 
die men tegenkomt zelf  oprapen, en 
in een plastic zak meenemen naar een 
prullenbak of  de eigen grijze kliko.

Afvalacties in Anna’s Hoeve:
het blijft broodnodig
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De partijprogramma’s verschilden 
aanzienlijk in lengte en gedetailleerd-
heid. Mede daardoor bleek het on-
mogelijk om hieronder aan elke partij 
precies evenveel ruimte te geven. Kijk 
maar eens of  u goed gestemd heeft 
voor Anna’s Hoeve... 
Reacties zijn natuurlijk van harte wel-
kom op ons discussieforum.

 

1. Pvda 
Wonen
Laten we nu eens de knopen doorhak-
ken. Inmiddels zijn veel lege plekken 
in Hilversum eindelijk opgevuld met 
woningbouw, maar er zijn nog genoeg 
braakliggende terreinen over. Deze 
moeten snel benut worden. Vanzelf-
sprekend moet de gemeente bij dit 
soort projecten samenwerken met de 
omwonenden om tot een passende 
invulling van de terreinen te komen. 
Daarbij vindt de PvdA dat hoogteac-
centen in de bouwplannen niet op 
voorhand uitgesloten mogen worden. 
Kortom, gemeenteraad, ga nu einde-
lijk eens wat knopen doorhakken over 
de nieuwe wijk Anna´s Hoeve, over 
 
Duurzaam HOV Via Rail
Vanzelfsprekend is de PvdA voor een 
goed openbaar vervoer tussen Huizen 
en Hilversum. Maar de plannen voor 
een nieuw HOV-verbinding (Hoog-
waardig Openbaar Vervoer) langs de 
A27 mag niet ten koste gaan van de 
natuur in Anna’s Hoeve en de be-
woners langs de spoorlijn. De PvdA 
kan alleen met een HOV-verbinding 
instemmen als die onderdeel uitmaakt 
van een nieuwe railverbinding tussen 

Almere en Utrecht, met een aftakking, 
over het spoor, naar Hilversum.
 
Laat de natuur met rust
Als een zwerende lip komt een paar 
keer per jaar de vraag naar boven of  
we niet beter een weg over, langs of  
onder (tunnel) de hei moeten aanleg-
gen. De PvdA is hier duidelijk in: 
verkeersoplossingen voor Hilversum 
mogen niet ten koste gaan van de 
omringende natuur.

 

2. VVD
Ruimtelijke ontwikkeling; wonen en groen: 
Kwaliteit!
Bij de laatste uitbreidingslocaties 
Anna’s Hoeve en Diependaalselaan 
accent op grondgebonden woningen 
om een overschot aan appartementen 
te voorkomen.

Verkeer: bereikbaarheid, woongenot, milieu 
enverkeersveiligheid
Een goede, hoogwaardige openbaar-
vervoerverbinding tussen Hilversum 
en Huizen voor forenzen die hier 
komen werken (dus met een goede 
inpassing) in plaats van bouwen van 
slechte kwaliteit in (en “het verdich-
ten” van) Hilversum. ..... 
Dat de Gooise groengebieden rondom 
Hilversum een kostbaar bezit zijn, is 
alom bekend. Ook bij de VVD. Het 
gaat de VVD met nadruk ook om het 
groen waar we dagelijks tussen wonen 
en ons bewegen.
 
3. Leefbaar Hilversum 
Financieel en econmie

Ook het fietsrondje om Hilversum 
door onze prachtige natuur met aan-
leg van veilige oversteekplaatsen bij 
wegen en het spoor, maken Hilversum 
aantrekkelijker. 

 

Wonen, bouwen, ruimteljke ordening
In de regel wijzen wij – behalve in het 
centrum en in Kerkelanden–  bouw 
hoger dan twintig meter af. Hoog-
bouw moet echter mogelijk zijn aan 
de grenzen van Hilversum, zoals ...... 
(hierbij wordt Anna’s Hoeve, dat aan 
de grens van Hilversum ligt, niet bij 
name genoemd, maar ook niet uitge-
sloten.)  

Verkeer en vervoer
 Leefbaar Hilversum wil het open-
baar vervoer bevorderen. Echter 
geen HOV-lijn die door de provincie 
wordt opgedrongen en waarbij niet is 
aangetoond dat deze levensvatbaar is. 
Er moet bovendien nogal wat natuur-
schoon voor wijken. Als vooruitziende 
partij vinden wij dat er dus goed moet 
worden onderzocht en nagedacht hoe 
wij het verkeer de decennia daarna 
(=na 2015) in goede banen kunnen 
leiden. Daarom moeten we nu al met 
elkaar in gesprek over nieuwe rondwe-
gen, tunnels en andere oplossingen. 
Het treinstation Hilversum Sportpark 
willen wij inrichten voor regionaal 
busvervoer. Hierdoor wordt de druk 
op de binnenstad verminderd. 
Tenslotte zou er uitbreiding moeten 
komen van het wegenstructuurplan. 
De bestaande hoofdwegenstructuur 
moet uitgebreid worden.
 
4. CDa
Ruimtelijke ordening en wonen 
Aan de nieuwbouw op Anna’s Hoeve 
dienen de hoogst mogelijke eisen ten 
aanzien van milieu en duurzaamheid 
te worden gesteld. Het streven is het 

Wat zeggen de par ti jprogramma’s over anna’s Hoeve?
Door Gerard Peet

Woensdag 3 maart heeft u hopelijk massaal uw stem laten horen. De komende jaren mogen het College en de Raad hun beloftes waar gaan 
maken. In dit artikel leest u wat de verschillende partijen op hun programma hadden staan voor Anna’s Hoeve: het betreft zaken als een vrije 
busbaan door Anna’s Hoeve, de ecologische noord-zuidverbinding waar natuurgebied Anna’s Hoeve deel van uitmaakt, en de nieuwbouw van 
“Plan Anna’s Hoeve”.



AnnA’s Hoeve Koerier 9

bouwen van energiearme woningen 
en waar mogelijk energieneutrale 
woningen. De nieuwe wijk krijgt daar-
mee een voorbeeld functie die de regio 
overstijgt.

Milieu, verkeer en vervoer
Daarna (= na 2020) zullen er opnieuw 
maatregelen genomen moeten wor-
den. Om te voorkomen dat we pas 
tegen die tijd in moeilijke discussies 
terecht komen wil het CDA Hilversum 
al in de komende jaren starten met de 
ontwikkeling van een omvangrijke vi-
sie op bereikbaarheid. Hierbij gaat het 
niet alleen om de verkeersafwikkeling 
op de ring, maar ook over hoogwaar-
dig openbaar vervoer, gratis openbaar 
vervoer, fietsbeleid, park+ride con-
structies, het al dan niet aanleggen 
van nieuwe wegen en de ondertunne-
ling van het spoor. Als we niet nu be-
ginnen met het zoeken naar duurzame 
(en waar mogelijk regionale) oplos-
singen, dan kampt Hilversum straks 
met een écht verkeersinfarct. ...... Het 
CDA Hilversum is voorstander van 
hoogwaardig openbaar vervoer, mits 
het gaat om een lightrailverbinding 
tussen Hilversum en Huizen (op een 
doorgaande lijn tussen Almere en 
Utrecht), die tevens halt houdt bij het 
ziekenhuis.
Rentmeesterschap, solidariteit en 
gespreide verantwoordelijkheid zijn de 
christendemocratische uitgangspunten 
die van bijzondere betekenis zijn als 
het gaat om het werken aan een goed 
leefmilieu. We moeten de wereld in 
dezelfde of, als het kan, in een betere 
toestand doorgeven aan de komende 
generaties. Er rust op ons dus een mo-
rele verplichting om schade aan het 
leefmilieu te voorkomen. Hilversum 
ligt in het groen en dat moet wat het 
CDA Hilversum betreft zo blijven.
 
5. sP 
Wonen
Hoogbouw is geen taboe maar moet 
beperkt worden ingezet op plekken 
waar dat kan, zoals het stationsgebied.
Hilversum moet binnen de bestaande 
grenzen blijven. Dus niet bouwen bui-
ten de bestaande omgeving. Natuurge-

bieden moeten intact blijven.

Verkeer en fietsbeleid
Om Hilversum ook voor de buiten-
wereld toegankelijk te houden is goed 
openbaar vervoer in de regio van 
belang. Een snelle en goede verbin-
ding met bijvoorbeeld Huizen hoort 
daar zeker bij. Maar niet ten koste van 
alles. De SP wil de bereikbaarheid niet 
verbeteren ten koste van de natuur of  
de leefomgeving. Dus geen weg over 
of  onder de hei en een HOV-baan 
alleen als dat kan zonder enorme 
betonnen viaducten over en langs 
Hilversumse woonwijken. 
Light rail heeft de voorkeur boven bus 
als het gaat om een HOV verbinding 
naar Huizen.

Natuur en milieu
Hilversum is omgeven door uitgebrei-
de natuurgebieden. Daar moeten we 
zuinig op zijn.
Het is juist de natuur die Hilversum 
een aantrekkelijke plek maakt om te 
wonen. Dat betekent dat de SP zich 
inzet voor het behoud van die natuur. 
De ecologische hoofdstructuur moet 
waar dat kan worden versterkt door 
natuurgebieden met elkaar te verbin-
den.
Hilversumse natuurgebieden moeten 
deel gaan uit maken van Nationaal 
Park De Utrechtse Heuvelrug.
Anna’s Hoeve moet bij voorkeur niet 
worden bebouwd.
 
6. D66
Een groen en duurzaam Hilversum
We moeten zuinig zijn op de prachtige 
natuur in het Gooi. 
D66 Hilversum staat voor:
•  Geen weg over de hei of  door het 

bos, ook niet langs de Erfgooiers-
straat of  de Kolhornseweg. We 
moeten koesteren wat we nog aan 
natuur hebben.

•  Niet bouwen buiten de vastgestelde 
stadscontouren. Deze contouren 
zijn een harde ‘groene grens’. Betere 
benutting van de bestaande ruimte 
in de stad.

•  Het versterken van het groene karak-

ter van Hilversum, vooral bij nieuw-
bouw. Hilversum moet de bomen-
stad van Nederland blijven. .......

•  Versterking van de ecologische 
verbindingszones rond Hilversum. 
Meer natuurgebieden verbinden om 
flora en fauna te versterken, onder 
andere door ecoducten en tunnels. 

Meer samenhang, een duidelijke structuurvisie
Bij de plannen voor Anna’s Hoeve 
samenhang creëren tussen de nieuwe 
woonwijk en de bestaande bebouwing 
in Hilversum Oost.

Bereikbaarheid Hilversum verbeteren
D66 Hilversum staat voor realiseren 
van Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV) in de regio. Zo snel moge-
lijk via een (light-) railverbinding als 
onderdeel van een verbinding Almere 
– Huizen - Hilversum – Utrecht. Het 
tracé moet op een goede manier in de 
omgeving worden ingepast.

 
7. GrOeN LINKs
Samenvatting
Het groen en het landschap rondom 
Hilversum zijn van onschatbare waar-
de. Dat wil GroenLinks zo houden, al 
zo lang als we hier actief  zijn. 

Een groen en duurzaam Hilversum
Er is nog veel ruimte te winnen door 
en ook door de hoogte in te gaan waar 
dat verantwoord kan.

Versterken van de groene ruimte
GroenLinks vindt dat (de aanleg en 
onderhoud) van groene randen van 
de stad betaald moeten worden uit 
bouwontwikkelingen ín de stad (‘rood 
betaalt groen’). Aan de oostkant van 
Hilversum, bij de ontwikkeling van 
het Philipsterrein, bij de aanleg van 
de nieuwbouwwijk op de plek van de 
zuivering (Anna’s hoeve) en, is voor 
GroenLinks een dergelijk groene 
randstructuur een absolute voor-
waarde. 
GroenLinks ondersteunt projecten die 
de ecologische hoofdstructuur ver-
sterken. Bijvoorbeeld door een ander 
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voorbeeld is het aanleggen van een 
ecoduct tussen Anna’s Hoeve en Mon-
nikenberg. 

Voorrang voor fietsen en OV
Veel werknemers uit Huizen rei-
zen naar hun werk via Hilversum. 
Een goede hoogwaardige openbaar 
vervoerverbinding (HOV) met Hui-
zen langs de spoorlijn door Anna’s 
Hoeve ontlast de verkeersomvang op 
de Soestdijkerstraatweg en draagt bij 
aan het reduceren van automobiliteit. 
Een dergelijke verbinding zorgvuldig 
ingepast in zowel het groen als de Hil-
versumse bebouwing (geen brug over 
het spoor) moet er komen.

Een sociaal Hilversum, kiezen voor jongeren
Het is belangrijk dat kinderen kunnen 
spelen en van natuur kunnen genieten 
en ervan leren. Door natuureducatie 
maar ook door gebieden aan te wijzen 
waar kinderen kunnen ravotten, in 
bomen klimmen en hutten kunnen 
bouwen.

8. Christenunie
Ruimtelijke ordening en wonen
Hilversum is een Gooise gemeente 
in het groen. Dat willen we zo hou-
den. Wij zetten in op de kwaliteit van 
buurten. Dat kan soms ten koste gaan 
van kwantiteit. In de wijken buiten het 
centrum zetten wij zoveel mogelijk in 
op laagbouw, tot maximaal vier bouw-
lagen. Daarin dient een goede mix te 
zijn van grondgebonden woningen 
(met tuin) en appartementen. Uitzon-
deringen zijn mogelijk als dit goed in 
de omgeving past. 

Natuur, milieu en klimaat
Natuur- en milieu-educatie. De hei-
develden en bossen zijn Hilversums 
grootste schat. Deze natuur moet 
blijvend beleefd kunnen worden. De 
combinatie van natuur en recreatie 
is een groot goed. Dat vraagt verant-
woordelijkheid van de burgers bij het 
gebruik van de terreinen. Op scholen 
moet meer aandacht komen voor 
Natuur en Milieu Educatie, om de 
natuurbeleving en het respect voor de 
leefomgeving te vergroten.

Mobiliteit
OV Hilversum-Huizen. Wij staan ach-
ter het principe van een Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer Verbinding tussen 
Hilversum en Huizen. Daarbij geldt 
voor ons wel een aantal belangrijke 
randvoorwaarden. De eerste is dat 
de HOV baan goed ingepast dient te 
worden, ook bij het station. De tweede 
is dat er een betrouwbare prognose 
wordt gegeven over het reële aantal te 
verwachten reizigers. De derde is dat 
het tracé zodanig toekomstvast is dat 
het in de toekomst makkelijk omge-
bouwd kan worden tot een lightrail. 
De vierde is dat er een keuze gemaakt 
moet worden tussen de eventueel te 
realiseren ‘Stichtse spoorlijn’ en het 
HOV tracé, waarbij wij een sterke 
voorkeur voor de HOV hebben. 

 
9. Har t voor Hilversum
Architectuur 
Hart voor Hilversum is tegen de 
‘betonnisering’ van Hilversum. De 
architectuur van nieuwbouwprojecten 
dient veel meer afgestemd te worden 
op, c.q. aansluiting te vinden bij, het 
kenmerkende beeld van Hilversum-
tuinstad met meer groen. Woontorens 
van 45 meter horen niet thuis in het 
centrum van Hilversum (Wel aan de 
randen van Hilversum?)

Mobiliteit
Hart voor Hilversum vindt het onaan-
vaardbaar dat grote, en in de toekomst 
sterk toenemende, verkeersstromen 
door woonwijken worden gevoerd. 
Hart voor Hilversum maakt daarbij 
onderscheidt in bestemmingsverkeer 
(is welkom) en doorgaand verkeer 
(moet worden geweerd).
Hart voor Hilversum wil een diep-
gaand onderzoek over mogelijke 
opties om deze trend te keren. Alle 
mogelijke alternatieven zijn voor 
Hart voor Hilversum bespreekbaar. 
Ook plannen voor een rondweg en/
of  het spoor onder de grond worden 
meegenomen. Dit alles uiteraard in 
overeenstemming met de ons omlig-
gende natuur. Het thans voorgestelde 
tracé van de HOV-lijn wijst Hart voor 
Hilversum af.

uit  het  dagboek  van  een  natuurg ids :  mi jn  tu in  en  s tad  natuur l i jk !
Door Gerry Kluvers-Kessler

Wie wordt er nou niet vrolijk als hij een 
dagpauwoog ziet fladderen van de ene naar 
de andere bloem? Een merel met een besje 
in z’n snavel in de tuin, of het hoogste lied 
zingend in de straat? Een libel, de sprook-
jesachtige verschijning van de vuurjuffer, die 
de lente aankondigt? Een vlinderstruik zien 
bloeien, die gebruikt wordt door verschillende 
insecten? De wonderlijke paring van een paar 
segrijnslakken? 

Volgens een enquête willen de meeste 
burgers in of  nabij het groen wo-
nen. In hoeverre is de burger bereid 
zelf  zijn steentje bij te dragen aan 
een natuurlijke woonomgeving? Of  
wordt de consument toch verleid om 
mee te doen aan de heersende rage? 
De groene warenhuizen doen het 
uitstekend in Nederland. Een goed 
lopend tuincentrum verkoopt met 
name plavuizen, tegels, grind, klinkers, 
tuinaccessoires, kookgerei en een grote 
collectie kunststof  tuinmeubilair. De 
trend is om de woonkamer in de tuin 
door te laten lopen. Zelfs de keuken 
heeft haar plekje in de tuin veroverd. 
Tuinvloeren spelen een steeds grotere 
rol bij de inrichting van de tuin. De 
tuin is één en al terras geworden, im-
mers, bestrating geldt als verlengstuk 
van het binneninterieur.
Betonnen schuttingen, houten hekken, 
gaasafrasteringen en een zee van tuin-
verlichting maken deze inspirerende 
stenen tuinen compleet en overheer-
send als modebeeld in vele wijken. 
Tegenwoordig bepalen de bestrate 
voortuintjes omgeven door houten 
schuttingen, al dan niet met als functie 
parkeerplaats, het stadsbeeld. Bomen, 
struiken en lage beplanting verdwij-
nen en daarmee het groene woonge-
bied van vele burgers in hun tuin en 
stad, terwijl de burger de meeste tijd 
in de stad vertoeft. Met de gemaakte 
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uit  het  dagboek  van  een  natuurg ids :  mi jn  tu in  en  s tad  natuur l i jk !
Door Gerry Kluvers-Kessler

keuze verdwijnen ook het leefgebied, 
voedselbron en schuilplaats van di-
verse dieren.

Draagt de gemeente Hilversum 
daadwerkeli jk bi j  aan 
soor tenri jkdom?
Doen gemeentes het anders dan vele 
van hun burgers? Het gemeentebe-
stuur Hilversum laat op haar website 
weten dat in de stad veel groen te vin-
den is en claimt de titel: ‘Hilversum, 
stad in ’t groen’. Het station maakt 
onderdeel uit van de entree van een 
stad, die letterlijk gezichtsbepalend 
is. Het station is te vergelijken met de 
voordeur van een huis en is bepalend 
voor de uitstraling. Zal de bezoeker 
die centrum Hilversum per openbaar 
vervoer binnen komt, denken een 
‘groene’ stad binnen te gaan op het 
net heropende station Hilversum?
Het station is grondig verbouwd, ver-
nieuwd en uitgebreid. In juli 2009 was 
een burgerpanel door de gemeente 
uitgenodigd om mee te doen aan 
een peiling. De leden vormden een 
goede doorsnee van de Hilversumse 
bevolking, uiteindelijk deed 82% van 
de leden mee. Een aantal stellingen 
werden voorgelegd, waaronder: “In de 
openbare ruimte bij het gebouw moet 
groen een belangrijke rol spelen”. Van 
de panelleden stemden 87% mee eens, 
waarvan zelfs 51% zeer mee eens was. 
Het Oosterspoorplein zou nieuw elan 
krijgen. Op drie oktober 2009 werd 

het station Hilversum heropend. Een 
veilige transparante architectuur, maar 
helaas ook een enorm kille, steriele, 
doodse stenen jungle was tijdens de 
heropening van het Oosterspoorplein 
te bewonderen. Terwijl een promi-
nente plek als deze juist pas leefbaar 
en levendig wordt wanneer er groen-
voorzieningen zijn. 
Bomen en struiken hadden een be-
langrijke bijdrage kunnen leveren aan 
de verfraaiing en accentuering van de 
architectuur van deze nieuwe ruimte 
tijdens de feestelijke heropening. Een 
groene aanblik zou een lage heg als 
natuurlijke afscheiding voor de fietsen 
hebben kunnen zijn, zodat de veilig-
heid gewaarborgd blijft. Nu is een ijze-
ren hekwerk geplaatst. Diverse bomen 
zouden aan de bovenrand rondom het 
verdiepte plein meer allure hebben 
gegeven (noot redactie: inmiddels zijn er bo-
men geplant op en rond het Oosterspoorplein). 
De beplanting zal een intiemere 
sfeer versterken, voor een natuurlijke 
afbakening zorgen en de harde stenen 
aanblik verzachten. Bomen en andere 
planten geven naast vogels aan diverse 
levensvormen de mogelijkheid zich 
in een stad te vestigen, zoals insec-
ten. Bovendien was de herfst juist de 
uitgelezen tijd om bomen, struiken 
en ander groen te planten. Een grote 
gemiste kans van het gemeentebestuur 
van Hilversum voor het uitdragen van 
haar “stad in ’t groen”-ideaal. 

2010 Internationaal Jaar van 
Biodiversiteit
Het jaar 2010 is internationaal uit-
geroepen tot Jaar van Biodiversiteit. 
“Diversiteit” betekent “variatie” en 
“bio” wil zeggen “leven”. Met andere 
woorden, een grote variatie van leven, 
een rijkdom aan soorten. Helaas 
neemt de soortenrijkdom jaar na jaar 
af. Steeds meer soorten sterven uit, 
waardoor het natuurlijk evenwicht 
op veel plaatsen verstoord raakt, ook 
in de stad. Door aandacht hieraan te 
besteden en het organiseren van een 
Internationaal Jaar van Biodiversiteit, 
kunnen we meehelpen het tij te keren.

Biodiversiteit  werkt in de stad 
en maakt een stad leefbaar
Interesse voor natuur en dus voor 
planten en dieren zoals vogels en 
insecten begint vaak in de directe leef-
omgeving. Stadsvogels, vleermuizen, 
vlinders en libellen zijn een verrijking 
van onze eigen woonomgeving en een 
eenvoudige manier om kennis te ma-
ken met en te genieten van de natuur. 
Zijn gemeentebesturen op de hoogte 
dat groen en diervriendelijk wonen 
een positieve invloed hebben op het 
welzijn van iedere burger? Als finan-
ciële waarde meer tot de verbeelding 
spreekt, moet men weten dat het 
inmiddels genoegzaam bekend is dat 
groen een toegevoegde waarde geeft 
aan de economie. 
Uit onderzoek blijkt dat groen van 
groot belang is voor een prettige en 
gezonde leefomgeving. Het ziekte-
verzuim is in een groene omgeving 
lager en korter, omdat groen tot meer 
welzijn leidt en het genezingsproces 
versnelt. Een groene tuin en openbaar 
groen laten de waarde van onroerend 
goed stijgen. Dat moet toch als muziek 
in de oren klinken voor menig burger 
en het gemeentebestuur? 
Op initiatief  van Vogelbescherming 
Nederland is in 2009 een Stadsvogel-
campagne begonnen. Er zijn voor-
beelden te vinden waar een gemeente 
veel waarde hecht aan stadsgroen voor 
de bewoners en natuur, zoals Leiden. 
De gemeente Leiden heeft in 2009 de 
Stadsvogelprijs gewonnen. Samen met 
de buurgemeenten, woningbouwver-
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enigingen, scholen, boekwinkels en 
natuurverenigingen hebben ze extra 
aandacht besteed aan stadsvogels en 
hun leefomgeving. Ook in Soest is er 
veel aandacht besteed aan woonruim-
te voor stadsvogels, zoals zwaluwen, 
ijsvogels, roofvogels en uilen. Daarbij 
zijn tevens activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud, zowel in de wijken 
als op scholen. Vogelwerkgroep Het 
Gooi en Omstreken zet zich al jaren 
in voor de vogels in en om ons woon-
gebied met vrijwilligers o.a. uit de 
werkgroepen broedvogels, eempolder-
telling, nestkasten, steenuilen, ijsvo-
gels, tuinvogelonderzoek en zwaluwen. 
Maar dat is niet voldoende, verenigin-
gen, de gemeente en haar burgers zijn 
nodig voor meer resultaat. 

Hopelijk zullen organisaties, ver-
enigingen en betrokken burgers de 
gemeente Hilversum oproepen om in-
heemse bomen en struiken te plaatsen 
op de station pleinen. Zowel aan de 
zijde van het centrum als aan het Oos-
terspoorplein. Tevens meer openbaar 
groen in de straten en bij nieuwbouw-
projecten deze meteen inplannen, 
zodat Hilversum daadwerkelijk de titel 
‘stad in ’t groen’ verdient. 
Nieuwe inrichtingen zijn over het 
algemeen van fraaie kostbare materi-
alen voorzien. Er is echter een grote 
achterstand als het gaat om investerin-
gen in beplanting. In buurten is vaak 
ook te veel van hetzelfde, o.a. plataan 
bomen en mahonie struiken. Diver-
siteit in beplantingen ontbreekt, het 
algehele beeld is eentonig. Het creë-
ren van veel en meer variatie in het 
groen zijn belangrijke verbeterpunten. 
Het betrekken van de inwoners bij 
de totstandkoming van plannen is es-
sentieel. Een goede start zou kunnen 
zijn de groeninrichting van het nieuwe 
stationsplein Hilversum en de diverse 
projecten zoals nabij Anna’s Hoeve.
Voor het verbeteren van de kwaliteit 
van het groen in de stad, zouden 
diverse projecten er toe kunnen 
dienen om de burgers te informeren, 
te betrekken en aan te sporen tot het 
ondersteunen van initiatieven voor 
het groen in de stad en omgeving. 
Maar al te vaak moet het groen in de 
stad ruimte maken voor parkeerge-
legenheid. Dat het anders kan heeft 
gemeente Hilversum laten zien met 
de herinrichting Minckelersstraat. 
Op inspraakavonden werden bur-
gers uiteindelijk gehoord. Het was 
geen gemakkelijke opgave, maar wel 
een met positief  resultaat. Er werd 
ten slotte gekozen voor wat minder 

parkeerplaatsen. In het definitieve 
ontwerp zullen negentien nieuwe 
bomen aangeplant worden, zes bomen 
worden helaas gerooid, netto zijn er 
dus dertien bomen meer in het plan 
opgenomen. Ook heeft de gemeente 
in haar antwoordnota bevestigd dat 
er voor inheemse bomen gekozen zal 
worden. Burgers behulpzaam zijn bij 
het nemen van eigen initiatieven zou 
een goed initiatief  van de gemeente 
zijn. Te denken valt aan een project: 
‘lopen in de lange (linde)bomenlaan’ 
in de eigen wijk. Immers, met name 
in de minder duurdere wijken tref  je 
maar al te vaak boomloze straten aan. 

Wat kunnen wi j  als burger er 
zelf  aan doen?
De bekendste stadsvogels zijn huis-
mus, spreeuw, merel, koolmees, kauw, 
vink, pimpelmees, Turkse tortel, ek-
ster, roodborst, staartmees, Vlaamse 
gaai, kraai en winterkoning. Volgens 
alarmerende berichten is de ach-
teruitgang van voorheen algemene 
stadsvogelsoorten een gegeven. Vo-
gelbescherming Nederland heeft een 
handleiding voor een vogelvriendelijke 
leefomgeving: ‘Steden en dorpen voor 
vogels en mensen’. Samen dus zorgen 
voor een aangename en vogelvriende-
lijke stad. 

Ook is er een achteruitgang in de 
vlinderpopulatie vastgesteld. De Vlin-
derstichting heeft een boekje uitgege-
ven wat u zelf  er aan kunt doen om 
uw tuin en straat aantrekkelijker te 
maken voor vlinders en libellen. Zelfs 
als u geen voortuin hebt, kunt u een 
geveltuin maken met een besdragende 

struik zoals de vuurdoorn, vlinder-
struik of  vlier. Ook een natuurlijk 
groen balkon kan een goede plek voor 
dieren zijn.
Mensen hebben wegen nodig om van 
A naar B te kunnen, zogeheten in-
frastructuur. Ook dieren, zelfs vogels, 
vleermuizen en vlinders die kunnen 
vliegen hebben veilige wegen nodig 
om van de ene naar de andere plek 
te kunnen gaan, ecologische verbin-
dingen noemen we dat. Stapstenen 
zijn plekken in een gebied tussen de 
verbindingen, aangepast aan de eisen 
van bepaalde dieren, zodat ze via deze 
plekken de oversteek kunnen maken 
naar een ander (groot) natuurgebied. 
De stapstenen in het stedelijk gebied 
kunnen bijvoorbeeld uw tuin, het 
plantsoen en straten met bomen in de 
wijk zijn.
Denk ook aan een straatproject, zoals 
een “geveltuinenproject”. Je hebt met 
zo’n project minstens drie vliegen in 
een klap. Je leert elkaar beter ken-
nen in de straat. Kinderen kunnen er 
ook bij betrokken worden. Kinderen 
en kleinkinderen vroeg kennis laten 
maken met de natuur is belangrijk. 
Organiseer bijvoorbeeld een wed-
strijd, wie de hoogste zonnebloem 
heeft verzorgd. Laat de kinderen 
vanaf  het zaadje tot aan het eindresul-
taat zelf  voor de plant zorgen. Bouw 
gezamenlijk nestkasten of  voedertafels 
in de straat. U beleeft vast zelf  ook 
veel plezier aan het resultaat.
Vogels zijn gek op de zonnepitten. 
Neem contact op met Vogelbescher-
ming Nederland. Aan de hand van 
vogelbrochures kunnen ouders met 
hun kinderen noteren welke vogels 
in hun tuintje zijn geweest en jongen 
hebben gehad in de nestkasten en dit 
doorgeven aan Vogelbescherming 
Nederland of  Vogelwerkgroep Het 
Gooi en Omstreken. Wanneer de nest-
kasten schoongemaakt worden, zullen 
ze het volgende jaar ook weer gebruikt 
kunnen worden door de vogels. Als 
elke bewoner in een wijk een paar 
diervriendelijke planten zou planten, 
zouden vogels, vlinders, libellen en an-
dere insecten voor hun eigen voedsel 
kunnen gaan zorgen en zou er geen 
woningnood onder de dieren zijn. De 
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mussen zouden misschien massaal te-
rugkomen. Indien u contact opneemt 
met Vogelbescherming Nederland zal 
deze u adviseren bij het inrichten van 
een vogelvriendelijke tuin of  wijk. 

Wat staat er in het plantsoentje 
in uw wi jk? 
Een dierenplant bij uitstek is de vlier. 
Vele vlindersoorten, zoals dagpauw-
oog, witjes en Kleine vos komen op de 
bloem af. Ook voor de nachtvlinder 
uit de grasmottenfamilie is deze plant 
de voedselbron. Natuurlijk kan de 
vlier ook in de tuin worden geplant. 
Deze struik is ook zeer mensvrien-
delijk. Wist u dat een vlier in de tuin 
vliegen en muggen op afstand houdt? 
Hij ruikt niet alleen heerlijk, maar de 
bloesem kan ook nog erg lekker sma-
ken. Wat dacht u van Vlierbloesem-
siroop met vlierbloesempannekoekjes 
bij de barbecue in de wijk? Naast de 
vlier is een boom als de lijsterbes ook 
een grote aanwinst in tuin of  plant-
soen. Het is een bijzonder dankbare 
en vooral gemakkelijke soort. De 
brede, witte bloementuilen ruiken 
heerlijk in mei en de boom is een blik-
vanger in tuin, plantsoen en straat. Elk 
seizoen verandert de boom van tenue. 
In de zomer heeft hij een oranjerode 
vruchten patroon aan. En voordat 
hij zich helemaal gaat strippen voor 
de winter, veranderen de bladeren in 
de herfst van kleur en draagt hij een 
geeloranje tot rood pak versierd met 
vuurrode bessen. De lijsterbes wordt 
niet voor niets ook vogelbes genoemd. 
De vogels en met name de merel 
zijn dol op de ronde vruchten. Deze 
boom biedt niet alleen voedsel maar 
eveneens een nestplaats voor verschil-
lende vogels. Rupsen van verschillende 
soorten nachtvlinders voeden zich 
met de bladeren van deze boom. De 
lijsterbes is een prachtig voorbeeld 
van een uitstekende voedselbron voor 
insecten, vogels en zoogdieren. Deze 
inheemse boom draagt enorm bij tot 
het behoud van de soortenrijkdom in 
onze woongebieden. Bovendien dacht 
men vroeger dat een lijsterbes naast de 

deur geplant, het huis tegen heksen, 
bliksem en ander onheil beschermde. 
Een gewaarschuwd man telt voor 
twee.
Breng uw directe leefomgeving en 
uw wijk tot leven. Eis kwaliteit van 
openbaar groen bij de gemeente. Net 
als de woonaccessoires in de woonka-
mer, zal al dat groen buiten, accenten 
geven in de woonomgeving en een 
genot zijn voor wilde planten, dieren 
en dus voor onze stadsvogels, vlin-
ders, libellen, vleermuizen, kevers en 
lieveheersbeestjes. En niet in het minst 
voor u zelf, immers onze vliegende 
dierenvrienden dragen ertoe bij een 
stad leefbaar en levendig te maken.
In de jaren ‘90 was er in ons land 
veel belangstelling voor beplanting 
die natuurlijk aandeed. In het bui-
tenland werd zelfs over “The Dutch 
movement” gesproken, waarmee de 
natuurlijke manier van tuinieren werd 
bedoeld. Misschien dat 2010 het In-
ternationaal Jaar van de Biodiversiteit 
“The Dutch movement” weer op de 
kaart zal brengen? Helpt u mee?

Meer informatie is te vinden op: 
www.tuinvogeltelling.nl
www.vlinderstichting.nl, 
www.vwggooi.nl/

Geraadpleegde bronnen

Stadsvogels, gemeente Leiden
Vogelbescherming Nederland
Woonruimte voor stadsvogels, Ge-
meente Soest
De Vlinderstichting
Wikipedia
Ministerie van LNV

Bronvermelding illustraties

Illustraties 1, 4, 5:  
G. Kluvers-Kessler
Illustratie 2: DudokFM JB 2009

Honden aan de lijn 
van 
15 maart tot 15 juli

In het achterste deel van Anna’s 
Hoeve, voorbij het eind van de Berg-
vijver, geldt tijdens het broedseizoen 
(15 maart tot 15 juli) een aanlijnge-
bod voor honden. In dit gebied mag 
gedurende deze periode dus alleen 
met honden gewandeld worden als 
deze aan de lijn gehouden worden. 
Het aanlijngebod wordt aangegeven 
met kleine groene bordjes aan het 
begin van ieder pad: 8 bordjes aan de 
westkant van de snelweg, en 6 bordjes 
aan de oostkant.

Deze maatregel heeft ten doel om 
in de broedtijd de rust in het bos en 
op de hei en het Geitenweitje zoveel 
mogelijk te handhaven. Loslopende 
honden brengen veel onrust teweeg 
onder de vogels, zoogdieren en rep-
tielen, die veelal voor het menselijk 
oog niet te zien zijn maar die zich wel 
degelijk in het gebied bevinden. Veel 
dieren zijn bang voor honden. Dat is 
niet voor niets zo, want de hond is een 
jager. Ook al doet een hond niets, de 
geur alleen al schrikt veel dieren af.
In het westelijke deel van Anna’s 
Hoeve, het vijvergebied en op de 
Berg, mogen honden het hele jaar 
loslopen. Dat heeft ook te maken 
met de tweedeling van natuur- en 
recreatiegebied Anna’s Hoeve. In het 
westelijke deel staat de menselijke 
aanwezigheid voorop: het is er in de 
eerste plaats recreatiegebied (in de na-
tuur). Het oostelijke deel van Anna’s 
Hoeve vormt de enig overgebleven 
(bijna) onbebouwde verbinding tussen 
de Gooise natuurgebieden en de rest 
van de Utrechtse Heuvelrug. Hier is 
het dus in de eerste plaats een natuur-
gebied, waar mensen niettemin wel 
mogen wandelen. Maar in het broed-
seizoen moet de hond er aan de lijn!
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PLaN aNNa’s HOeVe KaN 
eINDeLIJK VOOruIt DaNKZIJ 
COMPrOMIs HILVersuM - aGV

Door Gerard Peet

Belangrijke onderdelen van Plan Anna’s Hoe-
ve, de bouw van een nieuwe waterzuivering, 
sloop van de oude, sanering van het oude 
zuiveringsterrein, en de bouw van een nieuwe 
woonwijk, liggen al vrijwel stil sinds de zo-
mer van 2006, toen bleek dat uitvoering 
van de toen gemaakte plannen veel te duur 
zouden worden. Inmiddels is er dan toch 
een overeenkomst bereikt tussen de gemeente 
Hilversum en het Hoogheemraadschap AGV. 
Het hierover verschenen persbericht luidt als 
volgt: Nieuw bouwplan voor Anna´s Hoeve

publicatiedatum: woensdag 3 februari 
2010 

“De gemeente Hilversum en AGV 
zijn het op hoofdlijnen eens gewor-
den over de vervolgstappen voor het 
project Anna´s Hoeve. De bedoeling 
is nog voor de zomer een nieuwe 
overeenkomst te ondertekenen voor 

de realisatie van de woningbouw en de 
nieuwe waterzuivering. Partijen had-
den eind 2008 reeds overeenstemming 
over een aangepast ruimtelijk plan. 
Voordat dit plan verder uitgewerkt zou 
worden moest er nog overeenstem-
ming over de financiële consequen-
ties bereikt worden. Wethouder Jan 
Rensen: “We hebben fikse onderhan-
delingen moeten voeren. Ondanks 
tegengestelde belangen wisten partijen 
dat we er uit móesten komen. Het is 
fantastisch dat dit nu gelukt is. Zodra 
de nieuwe overeenkomst is getekend, 
kunnen we echt aan de slag. De nieu-
we waterzuivering kan dan in 2013 
in gebruik worden genomen, waarna 
gestart kan worden met bouw van de 
nieuwe woonwijk Anna´s Hoeve.” 

Ingewikkeld 
Anna´s Hoeve is een ingewikkeld 
project. De verplaatsing van de wa-
terzuivering moet ruimte maken voor 
de bouw van een nieuwe woonwijk. 
Het project kwam twee jaar geleden 

bijna stil te liggen, toen bleek dat een 
gewenste ultramoderne waterzuive-
ring technisch niet haalbaar bleek. De 
partijen gingen op zoek naar oplos-
singen. Afgelopen maanden zijn grote 
stappen gezet. De gemeente en AGV 
hebben overeenstemming bereikt over 
de verdeling van de financiële tegen-
valler van 5,3 miljoen euro. Daar-
naast is behoud van de benodigde 
subsidiegelden van Provincie van 
belang. Het gevolg is dat het woning-
bouwprogramma is aangepast van 
50% betaalbare woningen naar 37 % 
betaalbare woningen. Ook komen er 
minder woningen, 630 in plaats van 
700. Dit komt omdat er een nieuwe 
traditionele waterzuivering wordt 
gebouwd, die meer ruimte in beslag 
neemt dan de eerder geplande ultra-
moderne variant. Samenwerking Plan 
Anna´s Hoeve is een samenwerking 
van de provincie Noord-Holland, ge-
meente Hilversum, gemeente Laren, 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht, het Goois Natuurreservaat en 
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wordt uitzicht naar het noorden gecre-
eerd. Daarvoor zal een aantal bomen 
op de noordhelling van De Berg 
gekapt moeten worden. Ook verderop 
langs het zandpad over de flank van 
De Berg wordt gedacht aan het maken 
van uitzicht in noordelijke richting. 
Tenslotte kan men rechts onderaan 
zien waar een ecoduct over o.a. de 
spoorbaan zou kunnen komen.
Het betreft allemaal ideeën, die nog 
nader uitgewerkt moeten worden. Er 
zijn nog geen besluiten over geno-
men en er is ook nog geen geld voor. 
Inzake de door de Provincie gewenste 
snelle busbaan Hilversum-Huizen v.v. 
is een nieuwe studie gestart, waarbij 
het streven is dat de betrokken Gooise 
gemeenteraden zich in de zomer van 
2010 opnieuw over het busbaanplan 
zullen uitspreken.

drinkwaterbedrijf  Vitens.”

een eerste commentaar  
van onze kant
Voor ons als behoeders van Natuur-
gebied Anna’s Hoeve is de plan-
nenmakerij voor waterzuivering en 
woningbouw niet rechtstreeks van 
belang. We gaan de driehoekige Ac-
cumulatievijver, waar ieder jaar een 
koppel zwanen broedt, over een paar 
jaar verliezen en krijgen dan een nieu-
we woonwijk vlak naast het natuur-
gebied, en daar zitten we niet op te 
wachten. Maar de langdurige onze-
kerheid over de toekomst van “nieuw 
Anna’s Hoeve” (zoals de naam van 
het nog aan te passen bestemmings-
plan van januari 2006 luidt) was 
natuurlijk zeer onbevredigend. 
Het nieuwe waterinrichtingsplan, dat 
enkele maanden geleden ambtelijk 
is vastgesteld, kan nu ook eindelijk 
openbaar gemaakt worden. We zijn 
daar benieuwd naar. Want dat is (ook) 
van belang voor de vijvers van Anna’s

Het artikel, met een plattegrond ge-
titeld “Locatiestudie theehuis Anna’s 
Hoeve”, treft u hierbij aan. Een aantal 
zaken die in het artikel aan de orde 
komen waren al bekend, maar er 
staan ook nieuwe dingen in. Er was 
een plan om een nieuw theehuisje te 
bouwen in een hoek van het par-
keerterrein met de kastanjebomen 
(tegenover de plek waar vroeger het 
restaurant stond). Maar in de oktober-
vergadering van de GNR-Gebruikers-
klankbordgroep is het idee geopperd 
om het nieuwe theehuis te vestigen in 
het oude woonhuis Anna’s Hoeve dat 
bij de brand van 2005 gespaard is ge-
bleven. GNR heeft dit idee omarmd.
De tekening toont ook de beoogde 
nieuwe plek voor de vissteiger, aan de 
oostoever van de Vijver bij het voor-
malige Witte Strandje. De vissteiger 
bevond zich vroeger aan de noord-
westoever van de Bergvijver, bij het 
parkeerterrein, 
maar moest 
daar verdwij-
nen voor de 
sanering van de 
waterbodems. 
Met het oog op 
de ecologische 
verbinding 
“De Groene 
Schakel” (met 
ecoduct) in 
Anna’s Hoeve 
ten oosten van 
het vijverge-
bied, wil GNR 
recreatieve 
voorzieningen 
graag wat meer 
westwaarts 
situeren.
Aan de noord-
kant van “Het 
Heitje” is een 
nieuwe poel 
voor reptielen 
en amfibieën 
geprojecteerd.
Op de top van 
“De Berg” 

Locat ies tud ie  theehuis  anna ’s  Hoeve
Door Gerard Peet

In de eind 2009 verschenen Nieuwsbrief (nummer 65) van het Goois Natuurreservaat 
(GNR) staat een informatief artikel over Anna’s Hoeve, onder de kop “Anna’s Hoeve Groene 
Entree naar Heuvelrug”. De nieuwsbrief wordt viermaal per jaar toegezonden aan alle be-
gunstigers van GNR, en kan enige tijd na verschijning ook worden bekeken op de website 
http://www.gnr.nl.
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Door Gerard Peet

Het werk is uitgevoerd in het GNR-
gebied binnen de langwerpige recht-
hoek, die aan de noordkant wordt 
begrensd door de Weg over Anna’s 
Hoeve, aan de zuidkant door de 
spoorbaan, aan de oostkant door 
de provinciegrens en de Albert 
Schweitzerweg, en aan de westkant 
door het talud van de A27 en het 
voormalige zomerhuisjesterrein De 
Molshoop.

Na ons websitebericht van 6 februari 
zijn de rooi- en dunningswerkzaamhe-
den in Anna’s Hoeve “achter de A27” 
in winterse omstandigheden gewoon 
doorgegaan. Door diezelfde omstan-
digheden hebben we de voortgang 
niet meer op de voet gevolgd. Maar 
intussen is het werk klaar. 
Het voetpad tussen het A27-viaduct 
en de Albert Schweitzerweg is weer 
toegankelijk gemaakt, zodat wande-
laars van het Voetstappenpad en het 
Willibrorduspad de aangeven route 
weer kunnen lopen. Vlakke delen van 
het gerooide bos zijn “diep geklepeld”: 
van de boomstobben is niets meer 
terug te vinden. Van het hout en de 
humuslaag is strooisel gemaakt, dat 

opnieuw gebruikt zal worden voor de 
natuurakker in De Monnikenberg, 
het gebied aan de zuidkant van de 
spoorbaan.

een nieuwe heidestapsteen
In een hoekje nabij A27-viaduct 
Zandheuvel is nieuw bos aangeplant 
met een variëteit aan loofbomen: 
wintereik (in het Gooi vrij zeldzaam), 
zomereik, beuk, vuilboom (sporke-
hout), linde, lijsterbes en boswilg. Het 
grootste deel van het vroegere bos is 
echter bestemd om te veranderen in 
een heideveld: weer een nieuwe “hei-
destapsteen” (er komen er nog meer!) 
tussen de Zuiderheide (Blukheide) in 
het Gooi en de Stulpse heide tussen 
Lage Vuursche en Paleis Soestdijk. 
Het is de bedoeling dat hier spontaan 
hei gaat ontstaan. Er moet nog 19-e 
eeuws heidezaad in de bodem zitten. 
Mocht na enkele jaren blijken dat er 
geen heide gaat groeien dan zal de 
natuur een handje worden geholpen. 
In combinatie met de rondom nog 
steeds aanwezige bospercelen gaat 
dit stukje van Anna’s Hoeve er over 
een paar jaar mooier en afwisselender 
uitzien dan ooit. Het nieuwe heideveld 

BOsWerK aCHter a27 Is KLa ar

gaat doorlopen tot aan het bestaande 
open grasveldje met picknickbanken, 
aangegeven met Rd (=dagrecreatieter-
rein) in perceel e op het kaartje. De 
douglassparren langs de A27 (dg’47 in 
perceel d) zijn ook verdwenen, maar 
de zeldzame pekdennen (Rigida-den, 
rd’47) zijn blijven staan.
Door de dunning van het bosper-
ceel rondom het aardgasstation is dit 
laatste nu opvallend aanwezig. Mooi is 
anders, maar we moeten wat overheb-
ben voor onze aardgasverwarming!

Het noordelijk deel is helemaal kaal gehaald, waarbij ook de humuslaag 
is verwijderd. Het onderliggende stuifzandreliëf is gelukkig bewaard gebleven.
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Afvoer van stam

Kaartje van het gebied 
waar de werkzaamheden 
zijn uitgevoerd met aanduidingen 
oorspronkelijke aanplant.

Gemiddeld waren er ruim 4,2 vrijwil-
ligers aanwezig, die gemiddeld bijna 2 
uur hebben gewerkt. 
In totaal werden er 405 werkuren geno-
teerd. Dat is inclusief  de gebruikelijke 
theepauze, maar exclusief  de reistijd 
(fietsen van huis naar Anna’s Hoeve 
en terug). Het aantal uren is ca. 9 % 
minder dan in 2008. De gemiddelde 
opkomst was namelijk ietsje lager, en 
het werk werd in 2009 vier keer voortij-
dig gestopt wegens de regen en één keer 
(op 5 augustus) wegens een tempera-
tuur van 27 graden. In 2008 kon op alle 
49 middagen de 2 uur worden volge-
maakt. De score brengt het jaar 2009 
op de vierde plaats, sinds de bosploeg in 
december 1994 werd gevormd.

De groep bestaat momenteel uit vijf  
personen die echter niet allen iedere 
week kunnen komen helpen, plus één 
die slechts af  en toe beschikbaar is. De 
meeste energie wordt gestoken in het 
bestrijden van de woekerende Ameri-
kaanse vogelkers. Ook worden heide-

veldjes opengehouden door alle opslag 
(boompjes en struiken) weg te halen, 
worden grote takken en omgewaaide 
bomen verwijderd van wandelpaden, 
en worden de plekken waar de groep 
aan het werk is ontdaan van zwerfvuil. 
Ongeveer 8% van de gewerkte uren 
werd (op verzoek van GNR) gestoken 
in het verwijderen van hoog opschie-
tend onkruid (vooral distels en brand-
netels) uit de jonge aanplant rondom 
de (na sanering) in 2006 heringerichte 
Speelweide. Na overleg met GNR kon 
hiermee in augustus worden gestopt: 
de aanplant moet het voortaan op 
eigen kracht kunnen winnen van het 
onkruid. 
 
Op de zaterdagen 21 maart, 29 
augustus en 7 september assisteerden 
bosploegleden bij een namens de 
Vereniging georganiseerde schoon-
maak van het vijvergebied van Anna’s 
Hoeve. Daarbij werd door respec-
tievelijk 12, 12 en 4 vrijwilligers in 

totaal ongeveer 215 kilo zwerfvuil uit 
het gebied afgevoerd. Op donderdag 
29 oktober assisteerde de bosploeg 
bij een heideactie van groep 7 van de 
Nassauschool. Op “Het Heitje” werd 
Amerikaanse vogelkers weggeknipt. 
Daarmee werd een oude traditie in ere 
hersteld. De vorige heideacties met de 
Nassauschool, toentertijd op initiatief  
van onze Vereniging, vonden plaats 
van 1995 t/m 2002.

2009 opnieuw een succesvol jaar voor Bosploeg anna’s Hoeve
Hoewel op de laatste twee woensdagen van het jaar, en ook op een woensdag in november, niet gewerkt kon worden wegens de winterse 
omstandigheden respectievelijk regen, kunnen de bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve opnieuw terugkijken op 
een succesvol werkjaar. Er is op 49 woensdagmiddagen gewerkt, even vaak als in 2008.
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stukje oever opgeknapt
Het grondwerk nabij de Nieuwe Brug 
van Anna’s Hoeve is afgerond. Eind 
december bleek een stukje oever tus-
sen de Nieuwe Brug en de Vijver bij 
het voormalige Witte Strandje opge-
hoogd en geëgaliseerd te zijn. Daar-
voor is kennelijk het zand gebruikt 
dat dinsdag nog naast de geparkeerde 
graafmachine lag. Die machine stond 
toen tussen de Nieuwe Brug en de 
spoorbaan. Voor het bewerken van het 
stukje oever moest de machine aan de 
overkant komen. Maar hoe? De ma-
chine was te breed en te zwaar voor 
de Nieuwe Brug. Een stuk dichter bij 
de Speelweidevijver reed de machine 
dwars over het ijs en door het water 
van de Slurf. 

Nieuwe boompjes op de speel -
weide
Het Goois Natuurreservaat heeft op 
1 december nieuwe boompjes laten 
planten op de Speelweide. Langs de 
vijveroever tegenover de grondwater-
meter zijn vier jonge berkjes geplant.
En verderop zijn twee eikjes neerge-
zet die (als onderdeel van een rij van 
zes) een historische gebiedsgrens in 
Anna’s Hoeve markeren: de grens van 
het 19e-eeuwse kanaalproject waarbij 
men het Tienhovens Kanaal wilde 
doortrekken naar Huizen. En nu 
maar hopen dat het vandalengilde de 
nieuwe boompjes met rust laat.
En ook dat we volgend jaar geen 
droge hete periode krijgen waar de 
boompjes alsnog aan bezwijken!

Parkeer terrein is geëgaliseerd
Vanaf  eind november is GNR enkele 
dagen bezig geweest met het egalise-
ren van (hun deel van) het parkeerter-
rein Anna’s Hoeve bij de Bergvijver, 
tegenover het oude huisje Anna’s 
Hoeve en rondom de oranje kantoor-
keet (“Anna’s Huis”) van Plan Anna’s 
Hoeve. Dat parkeerterrein, halfver-
hard met een gruislaag, was behoorlijk 
hobbelig geworden, met veel plassen 
als het geregend had. Het achterste 
deel werd na flinke regenval één grote 
watervlakte.
Er werd grond afgeschraapt en naar 
het achterste deel geschoven. Daarna 

werd het laaggelegen achterste deel 
nog van extra zand voorzien. Rondom 
werd een ondiepe greppel afgegraven 
om regen naar de kanten te laten 
afvloeien. Het parkeerterrein ligt er 
dankzij deze werkzaamheden nu een 
stuk beter bij.

slurf bi j  Nieuwe Brug is uitge-
diept
Tussen 16 en 22 december zijn bij de 
Nieuwe Brug in Anna’s Hoeve grond-
werkzaamheden verricht in opdracht 
van het Goois Natuurreservaat. De 

Beheernieuws
Naast de kap van bospercelen oostelijk van de A27 is het Goois Natuurreservaat de afge-
lopen winter ook weer druk geweest met diverse kleinere beheerwerkzaamheden. Hierbij een 
overzicht.

“Slurf ” tussen de Nieuwe Brug en 
de Vijver bij het voormalige Witte 
Strandje is uitgediept, zodat het beekje 
dat hier sinds 24 november stroomde 
is vervangen door stilstaand water. De 
Speelweidevijver en de andere vijvers 
van Anna’s Hoeve staan nu weer altijd 
op vrijwel hetzelfde peil. De berg zand 
die was overgebleven van het ver-
wijderen van de Dam is verdwenen, 
maar wat dichter bij de spoorbaan ligt 
nu een nieuw bergje aarde.

Uitgediepte Slurf
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Wat doen wij zoal? Iedere zaterdag 
doen we allerlei leuke dingen. Spelen 
in het bos, grote kampvuren, leuke 
kampen, vlotten bouwen, zwemmen, 
hutten bouwen, spannende uitdagin-
gen, sporten, spelletjes en nog veel 
meer!

Lekker meedoen? Dat kan!  
Wat is de Heidepark?
De Heidepark groep is een van de 
oudste scoutinggroepen in Hilversum 
maar we zijn vooral de allerleukste! 
Je vraagt jezelf  nu waarschijnlijk af  
waarom. Dit is omdat de Heidepark 
een kleine, gezellige groep is waar 
iedereen elkaars naam kent. We heb-
ben een enthousiast leidingteam dat 
iedere week klaar staat met een nieuw 
gaaf  programma dat kan variëren van 
broodjes bakken op een vuurtje tot het 
bouwen van een kabelbaan en lekker 
op kamp gaan! Ook hoef  je bij ons 
niet iedere week dat uniform aan. 

Waar is de Heidepark?
Het clubhuis 
van de Hei-
depark staat 
op een mooi 
groot terrein 
aan de Anton 
Philipsweg, 
in Hilversum 
Oost achter de 
nieuwe brand-
weerkazerne 
en het gebouw 
van de Philips. 
Uiteraard kan 
je ons ook on-
line vinden op 

Is zaterdag nóg niet jouw 
leukste dag van de week?!?!
Kom dan bij de Heidepark! Wat is de Heidepark vraag je je nu af… De Heidepark is de 
leukste scoutinggroep van Hilversum! 

www.scoutingheidepark.nl.

Welke groepen hebben we?
De welpen:
De welpen is de groep voor jongens en 
meisjes van 6 tot 11 jaar. De welpen 
draaien op zaterdagochtend van 10:00 
tot 12:00. Voor meer informatie kan 
je contact opnemen met Jaap: 06-
27435766 of  mail naar 
welpen@scoutingheidepark.nl.

De verkenners:
De verkenners is de groep voor jon-
gens van 11 tot 16 jaar. Deze groep 
draait op zaterdag middag van 14:00 
tot +/- 17:30. Heb je zin om een keer 
te komen kijken of  heb je nog vragen? 
Kom langs of  neem dan contact op 
met Vincent: 06-47550313 of  mail 
naar 
verkenners@scoutingheidepark.nl.

We hebben momenteel geen wachtlijst 
dus wees snel!

sPOtJe OP saFarI: 

De KIKKer 
Door Gerry Kluvers-Kessler

Ha Safari-Spotter!

Houd jij ook zo van muziek? Laten we naar 

buiten gaan en muzikanten zoeken. Ik weet 

er wel een paar te vinden bij het water. Als 

we stil zijn en niet te veel bewegen, komen 

ze vanzelf  te voorschijn. Ze kunnen soms op 

een groot blad van een waterplant zitten. Of  

zich verstoppen tussen het riet langs de oever. 

Daar heb je ze! Die Groene kikkers met die 

grote ogen. Hoor je, hoe hard ze kwaken? 

Niet alle Groene kikkers kunnen kwaken 

hoor, alleen de mannetjes. Aan beide kanten 

van zijn bek heeft hij van die witte ballon-

nen, alsof  hij aan het bellen blazen is met 

kauwgom. Dit zijn speciale blaaszakken 

waardoor de Groene kikker extra hard kan 

kwaken. Je kunt ze al van hééél ver horen. 

Dus als je een Groene kikker hoort kwaken, 

hoor je dan een mannetje of  vrouwtje? Als 

we goed in en om het water kijken, zien we 

een koor van kwakende groene prinsen. Ze 

zijn op zoek naar een vriendinnetje. De beste 

kwaker wint de hoofdprijs en krijgt het 

mooiste prinsesje. Succes.

 

Tot Spotje
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Op donderdag 17 december begon in 
ons land een lange winterse periode 
met veel sneeuw en ijs. Op die werk-
dag of  vlak erna (17, 18, 21 decem-
ber) werd in opdracht van het Goois 
Natuurreservaat de “Slurf ” onder en 
voorbij de Nieuwe Brug uitgediept, 
waardoor de Speelweidevijver en de 
achterste vijvers van Anna’s Hoeve na 
meer dan een halve eeuw weer één 
geheel werden, met overal hetzelfde 
vijverpeil. In de grafiek is dat te zien 
aan het bij elkaar komen van de bo-
venste twee lijnen.
Na flinke regenval op maandag 23 
november was het peil in de achterste 
vijvers zover gestegen dat er spontaan 
een beekje ontstond waardoor er 
vanuit de achterste vijvers water naar 
de Speelweidevijver ging stromen. 
Dit beekje werd (door uitschuring, 
maar ook met wat menselijke hulp) 
steeds breder en dieper, maar er ging 
nog niet genoeg water doorheen om 
het hele vijvercomplex helemaal op 
hetzelfde peil te brengen. 

Alleen de “Oude Poel”, het vijvertje 
tussen de Vijver bij het (voormalige) 
Witte Strandje en de Liebergerweg is 
(na de waterbodemsanering) afgeslo-
ten van de rest van het watersysteem. 
Dat blijft zo. De Oude Poel staat nu 
op grondwaterniveau, dus wat lager 
dan de andere vijvers. Zoals in de gra-
fiek is te zien staan die nu gemiddeld 
zo’n 15 cm boven het grondwater; na 
grote regenval tijdelijk wat meer. De 

scherpe “pieken” na regenval, zoals 
die voorheen optraden in het peil van 
de Speelweidevijver, zijn verleden 
tijd. Het meeste regenwater (van het 
hemelwaterriool in Hilversum Zuid-
oost) komt nog steeds binnen in de 
Speelweidevijver, maar het wordt nu 
meteen verdeeld over een meer dan 
dubbel zo groot wateroppervlak. Aan 
het uiteinde van de Bergvijver komt 
ook regenwater binnen, dat vanuit het 
regenwaterriool in delen van Hilver-
sum Oost eerst wordt verzameld in 
de Lorentzvijver. Van daaruit wordt 
het naar Anna’s Hoeve gepompt. 
Ook het z.g. interceptiewater vanuit 
het vroegere drinkwaterpompstation 
Westerveld (gemiddeld ongeveer 4 
cm vijverwater per dag) komt in de 
Bergvijver van Anna’s Hoeve terecht. 
Deze min of  meer constante water-
stroom voorkomt dat de vijvers in 
droge tijden helemaal terugzakken tot 
het grondwaterpeil (de onderste lijn in 
de grafiek). 

Ondanks een stijging van de grondwa-
terstand sinds het dieptepunt van eind 
oktober, staan de vijvers van Anna’s 
Hoeve op een (landschappelijk gezien) 
zeer laag peil. Door de eenwording 
van de vijvers staat de Speelwei-
devijver nu (gemiddeld) wat hoger, 
maar staan de achterste vijvers vele 
decimeters lager dan in de afgelopen 
anderhalf  jaar. Daar is helaas niets 
aan te doen. Er is gewoon niet méér 
water voor Anna’s Hoeve beschikbaar. 

Er gaat nu zelfs meer water richting 
Anna’s Hoeve dan vóór de waterbo-
demsaneringen. Maar door het verwij-
deren van de dikke sliblaag (die vol 
gif  zat), zakt het water nu veel sneller 
weg in het schone zand. Het kan vele 
jaren duren voordat het peil langzaam 
weer gaat stijgen, wanneer zich door 
organische processen (dank zij inval-
lende bladeren en rottend hout) een 
nieuwe sliblaag op de vijverbodems 
gaat vormen. 

Ook als het veel en langdurig regent, 
gaat het peil in de vijvers (tijdelijk) om-
hoog. Laat dat een kleine troost zijn in 
natte tijden! Nog even een technische 
toevoeging. Vergelijking met de gra-
fieken in de vorige Koeriers laat zien 
dat de bovenste lijn nu 5 cm hoger 
is getrokken. In april 2008 werd de 
peilschaal in de Bergvijver weggehaald 
voor de waterbodemsanering. Er was 
toen geen meetpunt meer waarvan 
de hoogte t.o.v. NAP exact bekend 
was. Toen enkele maanden later de 
peilmetingen voor de achterste vijvers 
werden hervat, werd een nieuw ijk-
punt (onder de “oude Eerste Brug”) in 
gebruik genomen waarvan de hoogte 
slechts bij benadering bekend was. 
Toen alle vijvers weer op hetzelfde peil 
waren gekomen kon worden gecon-
stateerd dat het ijkpunt ongeveer 5 cm 
hoger zat dan de in 2008 gemaakte 
schatting. 

WaterstaNDeN: De VIJVers VaN aNNa’s HOeVe VOrMeN Weer ééN GeHeeL
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Het tien-guldenbiljet wordt ook wel 
het ijsvogeltje genoemd, vanwege de 
afbeelding van het vogeltje en het 
beroemde gedicht. De naam ijsvogel 
doet vermoeden dat de vogel van ijs 
houdt, maar dat is onjuist. Vroeger za-
gen mensen bij strenge winters op een 
tak boven een wak telkens een vogeltje 
en die kreeg toen de naam ijsvogel. 
Echter juist in strenge winters heeft de 
ijsvogel het zwaar, want op zijn menu 
staan visjes en die zijn dan moeilijk te 
vangen. Hopelijk heeft de ijsvogel de 
afgelopen winter goed doorstaan en 
kunt u genieten van deze schitterende 
vogel. Misschien een goede gelegen-
heid om uw ijsvogelkennis eerst wat 
op te frissen?

Puzzel:  i jsvogelweetjes 
Door Gerry Kluvers-Kessler

De oplossing van de puzzel in Koerier 2009-03 is: Prettige Feestdagen. 
De antwoorden zijn: 1. Spons, 2. Eikenroosje, 3. Knikker, 4. Vilt, 5. Mijt, 6. Puist, 7. Kegel, 8. Lens, 9. Olijf, 10. Korrel, 
11. Kluwen, 12. Schimmel, 13. Tak, 14. Aardappel, 15. Harsbuil, 16. Elzenvlag, 17. Erwt, 18. Hoorn.

10 gulden biljet van 1997 met ijsvogel
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 Gedrag bi j  gevaar   
  
2 Waar maakt de ijsvogel zijn nest?
  
3 Eetgewoonte 
   
4  Welke maand wordt het territorium 

bezet?

5 Derde ooglid 
    
6 Broedplaats 
    
7 Paarvorming
    
8 Proefnesten 
    

9  Enige uiterlijke verschil tussen vol-
wassen mannetje en vrouwtje

  
10 Hoofdkleur van de ijsvogel 
   
11 Kleur van de eieren 
   
12 Wat is speciaal aan de teentjes 
  
13  Vogel die in of  bij broedgebied 

overwintert 
 
14 Kleur poten van de jongen
   
15  Basiskleur ondersnavel van het 

vrouwtje 

16 Engelse naam
    
17 Paringsgeschenk 
    
18  In de lucht, tegen de wind in, 

hangen door snel met de vleu-
gels op en neer te bewegen 

  
19  Kleur poten van de volwassen 

ijsvogel 



Opgave l idmaatschap Vereniging tot Behoud van anna’s Hoeve
stuur dit  formulier ingevuld op naar het secretariaat:

Secretariaat VBAH, p/a postbus 2161, 1200 CD HILVERSUM 

Ondergetekende,

Naam:  M/V

Adres: 

Postcode : Woonplaats :

Telefoonnummer: e-mail:

Geboortedatum: 

Handtekening :  

geeft zich op voor het lidmaatschap van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.  

De contributie bedraagt minimaal € 1,83 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart

#





A
n

n
a’

s 
H

oe
v

e 
K

oe
ri

er

jaargang 27 nummer 2 - 2010



2 AnnA’s Hoeve Koerier 

Colofon

Anna’s Hoeve Koerier jaargang 27, nummer 2-2010

De Anna’s Hoeve Koerier
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en me-
dedelingenblad van de Vereniging tot Behoud van 
Anna’s Hoeve. Het blad verschijnt drie keer per jaar. 
Overname van artikelen is toegestaan met bronver-
melding. Kopij is welkom, aanlevering bij voorkeur 
in elektronische vorm bij één van de redactieleden: 
teksten in .DOC-formaat en afbeeldingen in .JPG-
formaat. Als elektronische aanlevering voor u een 
probleem is, neemt u dan contact op met de redactie.

Druk:  Drukkerij Brügemann, Hilversum
Opmaak: www.ontwerpfabriek.com,  
 Hilversum
Foto voorblad:  Sander Koopman, zachte berk langs 

één van de berkenlaantjes in Anna’s 
Hoeve

Oplage: 900 exemplaren
Op Internet: www.vb-annashoeve.nl

De redactie
De redactie van de Anna’s Hoeve Koerier bestaat uit de 
volgende personen:

S. Koopman (eindredactie)
Oude Amersfoortseweg 140, 1212 AJ HILVERSUM
ahkoerier@yahoo.com, 035-7723267

H. Bergsma
Fuchsiastraat 34, 1214 GK HILVERSUM
035-6212667

M. Evers
Eemnesserweg 115, 1223 GD HILVERSUM
035-6856316

De vereniging
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. is 
opgericht in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten 
Hilversum en Laren gelegen gebied Anna’s Hoeve in 
stand te houden als natuurgebied met rustige recre-

atie. De vereniging onderneemt hiertoe onder meer de 
volgende activiteiten: overleg met gemeenten, terreinbe-
heerders en de waterbeheerders, geven van rondleidin-
gen en het uitvoeren van beheerwerk.

Lid worden?
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor 
iedereen die de doelstelling van de vereniging onder-
steunt. De contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 
per jaar. Neem voor meer informatie of  aanmelding 
voor het lidmaatschap contact op met de secretaris.

Uw gegevens wijzigen?
Neemt u voor wijziging van uw gegevens, bijvoorbeeld 
als u verhuist, contact op met de secretaris.
 
Het bestuur
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve e.o. bestaat uit de volgende personen:

R. Bochardt Voorzitter 06-25196250
J.J.M. de Ridder Penningmeester 035-6835031
H. Bergsma Gewoon lid 06-43498954
C.A.N. van Vliet Gewoon lid 035-6833007

Algemeen e-mailadres van de vereniging:  
annas_hoeve@yahoo.com

Overige handige informatie
Algemeen beheer:   Poul Hulzink, hoofd terrein-

beheer, GNR
Dagelijks beheer:  Gerrit Kremer, regiobeheer-

der Zuid, GNR 
Contactgegevens GNR:  035-6214598,  

Internet: www.gnr.nl
GAD Toezicht 
en handhaving: 035-6991888
Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734
E-mailadres van de webmaster: 
  webmaster@vb-annashoeve.nl 
E-mailadres van de vereniging: 
 annas_hoeve@yahoo.com
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tot Behoud van Anna’s Hoeve

Van de redactie  
Door Sander Koopman 

Anna’s Hoeve ligt velen van u na aan het hart. Dat blijkt wel 
uit het feit dat de redactie de laatste tijd enkele brieven heeft 
ontvangen waarin diverse aspecten van Anna’s Hoeve aan de 
orde komen. Een lezer uit Maartensdijk was getroffen door 
het artikel over de partijprogramma’s uit het vorige nummer, 
en schreef  ons enige beschouwingen rondom de plannen voor 
de HOV-baan. Op de langere termijn lijkt uitbreiding van 
het OV-netwerk in onze regio haast onontkoombaar, zeker als 
Almere inderdaad 60.000 huizen bij gaat bouwen. Schrijver 
dezes geeft ook aan dat vervoer over water soms een oplossing 
kan bieden. In dat licht is het betreurenswaardig dat het fiets-
voetveer Almere-Huizen onlangs opgeheven is.
Een lezer uit Hilversum schrijft ons hoezeer zij altijd van 
Anna’s Hoeve geniet en wat we allemaal voor moois kunnen 
vinden in ons natuurgebied. Het aanzicht van de kapvlaktes is 
hierbij nog wel even wennen. Die mening valt meer mensen 
ten deel, zo is ons inmiddels duidelijk geworden. Leest u eens 
het artikel van Christine Tamminga over de ontwikkeling van 
de flora op de kapvlakten, en ga vervolgens door de knieën 
om zelf  de opkomende plantjes te bestuderen. In een jaar tijd 
heeft de flora zich flink ontwikkeld op de aanvankelijk maag-
delijke bodem.
Onderdeel van de ingrepen was ook het herstellen van enkele 
berkenlanen. Over de berk, één van onze meest alledaagse 
boomsoorten, blijkt heel veel te vertellen. Wist u bijvoorbeeld 
dat berken (wellicht samen met kruipwilgen) de meest winter-
harde loofbomen zijn? Of  dat de bekende “heksenbezems” 
het gevolg zijn van een virusinfectie? Nog veel meer wetens-
waardigheden leest u in het artikel van Gerry Kluvers.
Ruimtelijke ordening op verschillende schaalniveau’s blijft 
de gemoederen ook beroeren. Binnenkort kunnen we een 
herstructurering van de groenstrook langs de A. Fokkerweg 
verwachten. Dit lijkt een duidelijke verbetering op te leveren 
ten opzichte van de huidige verrommelde situatie. De discus-
sies rondom de HOV-baan duren onverdroten voort, hierover 
volgt naar verwachting in het najaar meer nieuws. 
De vereniging timmert de laatste tijd goed aan de weg met di-
verse activiteiten, waarvan u in dit nummer impressies vindt. 
Ook voor het najaar staat er weer het nodige op stapel. Land-
schap Noord-Holland organiseert haar jaarlijkse Werkdag 
in Anna’s Hoeve, er staat een schoonmaakactie gepland en 
de jaarlijkse Maple Leaf  cross is in aantocht. Dit evenement 
blijkt al meer dan 60 jaar oud te zijn en is ooit voor het eerst 
gehouden ter ere van de Canadese bevrijders. Het is toch wel 
een aardig idee dat juist Anna’s Hoeve het decor mag zijn van 
een dergelijke traditie.
Namens de redactie wens ik u weer veel plezier met dit num-
mer, en nodig ik u graag uit tot een bijdrage aan het volgende 
nummer. 



4 AnnA’s Hoeve Koerier 

Het afgelopen voorjaar is een druk 
en actief  seizoen geweest voor het be-
stuur. We hebben diverse activiteiten 
op touw gezet om de bekendheid van 
de vereniging en Anna’s Hoeve te ver-
groten. We kunnen terugkijken op een 
leuk en druk seizoen, maar we hebben 
wel wat zorgen voor de toekomst.
We zijn het seizoen begonnen met een 
deelname aan NL.Doet. In de voor-
gaande jaren hadden we al met veel 
succes aan dit concept deelgenomen 
op de zaterdag, maar dit jaar hebben 
we voor een uitgebreidere benadering 
gekozen. Op een vrijdag zijn we sa-
men met Tukkie Tuk en Suzanne Bik-
ker van Versa Welzijn op pad gegaan 
met een grote groep ambtenaren, die 
ruim vier uur aan het opruimen zijn 
geweest. Zie hierover het artikel elders 
in dit blad. Zaterdag is Martina met 
Gerard opnieuw het bos in gegaan 
met een groep bewoners uit de buurt 
en is er opnieuw een hele voorraad 
zwerfvuil verwijderd. Daarna heeft 
Martina in juni opnieuw een opruim-
actie geïnitieerd die wederom leuk en 
succesvol was.

Diverse activiteiten, maar niet 
al les lukt
In juli heeft het overleg dat we voeren 
met het steunpunt Natuur- en Milieu-
educatie erin geresulteerd, dat we met 
de internationale school een activiteit 
hebben gedaan waarbij de leerlingen 
in drie onderdelen bewust werden ge-
maakt van de natuur in Anna’s Hoeve. 
In dezelfde week is er een wandeling 
georganiseerd voor de vrijwilligers 
van Versa Welzijn. Deze zou eigenlijk 
de hele middag duren, maar doordat 
Nederland zo fortuinlijk presteerde 
op het WK, is het een verkorte versie 
van het programma geworden zodat 
iedereen daarna gezellig de wedstrijd 
kon bekijken in St. Joseph.
Op 12 mei jl. hebben we de ALV 
gehouden in St. Joseph. De opkomst 
van het aantal leden was erg laag en 
dat vonden we jammer! Vooral omdat 
wij de behoefte hebben om meer voe-
ling en interactie met onze achterban 
te krijgen. Naast het officiële gedeelte 
dat voorspoedig verliep, hadden we 
gezorgd voor twee leuke programma 
onderdelen: een korte documentaire 
over ons voormalige bestuurslid Jelle 
Harder en een politieke discussie over 
de HOV.

In de vorige Koerier heb ik aangekon-
digd dat er een Midzomerfestival zou 
worden georganiseerd op zondag 20 
juni. Dit hebben we helaas niet van de 
grond gekregen. Bovendien is de com-
municatie hierover niet helemaal goed 
gegaan doordat we een probleem met 
de server hadden, dat niet bekend was 
en waardoor de berichtgeving onze 
webmaster niet kon bereiken. Door dit 
voorval is het probleem wel ontdekt en 
opgelost. We hadden het plan om een 
leuke muzikale bijeenkomst te verzor-
gen in het park, maar het is ons niet 
gelukt om hier invulling aan te geven.

HOV-baan
Het zal u niet ontgaan zijn dat de 
keet naast de parkeerplaats is verdwe-
nen. Deze keet was van GNR en wij 
mochten daarvan gebruik maken. Dat 
was handig met activiteiten. Maar 
aan het begin van dit jaar kregen we 
bericht dat er het voornemen was om 
de keet te verwijderen. We hebben 
nog geprobeerd om hem te mogen 
houden, omdat het zo handig was als 
verzamelplek en we op die manier 
nog eens een drankje konden aanbie-
den bij activiteiten en gebruik maken 
van stroom, toilet en water. Helaas 
mochten we de keet niet behouden. 
Ook dit maakt dat we beperkter zijn 
in de mogelijkheden om activiteiten te 
organiseren in Anna’s Hoeve.
Ondertussen is het een roerige tijd 
geweest rondom de HOV-plannen van 
de gemeente. Inmiddels hebben we 
contact met diverse actiegroepen van 
belanghebbenden en vindt er regelma-
tig overleg plaats over die plannen en 
de maatregelen die de diverse groe-
pen daartegen willen nemen. Kees 
van Vliet volgt deze ontwikkelingen 
op de voet namens het bestuur. De 
oorspronkelijke plannen zijn vorig jaar 
afgekeurd en er is een second opi-
nion gevraagd voor de berekeningen. 
Professor van Meurs, die hiervoor is 
gevraagd, heeft uitgesproken dat de 
berekeningen te opportunistisch wa-
ren en heeft voorgesteld ze anders te 
berekenen. Het wachten is nu op die 
nieuwe berekeningen. Ondertussen 
wordt duidelijk dat het hele HOV-
verhaal in een veel ruimer perspectief  
gezien moet worden dan het traject 
Hilversum-Huizen. Het plan maakt 
onderdeel uit van een plan van de pro-
vincies Utrecht en Noord Holland om 
een betere OV verbinding te maken 
tussen Utrecht en Almere. Ook zijn 
er nieuwe plannen gelanceerd over de 
mogelijke tracés. Daarbij werd eigen-
lijk al vrij snel duidelijk dat de werk-

Van het bestuur
Door Henny Bergsma

groep een tracé over de Utrechtseweg 
– en dus over de bestaande afrit van 
de A27- niet haalbaar acht. Eigenlijk 
wordt alleen nog gekeken naar de 
twee tracés over Anna’s Hoeve of  aan 
de andere kant van het spoor. In beide 
voorstellen verdwijnt de bestaande 
weg over Anna’s Hoeve en wordt een 
nieuwe weg gemaakt naast de bus-
baan. Maar dit is voorlopig nog geen 
werkelijkheid. In beide tracés lijken 
nog onoplosbare problemen aanwezig 
te zijn. Niettemin is het de planning 
om in het najaar de knoop door te 
hakken. Dan zal de gemeente eerst 
een voornemen van besluit kenbaar 
maken, waartegen iedereen die een 
rechtstreeks belang heeft schriftelijk 
zijn bedenkingen kan uiten bij de 
gemeente. Iedereen die bezwaren 
heeft tegen het plan, dient van die 
mogelijkheid gebruik te maken. Alleen 
of  samen met anderen. Iedereen die 
bezwaar heeft tegen de plannen en/
of  schade lijdt door die plannen en 
die geen bedenkingen uit binnen de 
voorgeschreven termijn, kan het in 
een later stadium vergeten om nog te 
kunnen ageren! 

Vri jwil l igers gezocht!
Op dit moment kampen we als be-
stuur en redactie met het probleem 
dat we al enige tijd een aantal vaca-
tures voor vrijwilligers hebben en dat 
het ons maar niet lukt om deze te 
vervullen. Dit heeft weer een rem-
mende werking op de plannen die 
we hebben om de vereniging beter te 
profileren en Anna’s Hoeve steviger 
op de Hilversumse kaart te zetten. 
We willen er graag van alles aan doen 
maar hebben meer mensen nodig om 
het voortbestaan van de vereniging in 
de toekomst ook veilig te stellen. We 
hebben onze vacatures in de Koerier 
geplaatst, in de vrijwilligersbank bij 
Versa en we hebben deelgenomen aan 
de beursvloer van de gemeente om 
nieuwe vrijwilligers te werven, maar 
vooralsnog heeft dat niemand opge-
leverd. Wel heeft AKN aangeboden 
om een vacature voor een vormgever 
voor de Koerier in hun personeelsblad 
te plaatsen. Maar het tekort aan man- 
en/of  vrouwkracht maakt het moeilijk 
om de plannen te realiseren waaraan 
we zo enthousiast zijn begonnen. We 
hebben veel activiteiten naar ons toe-
getrokken en contacten gelegd en nu 
worden we ermee geconfronteerd dat 
dit toch wel op een heel klein groepje 
mensen neerkomt om die plannen 
te verwezenlijken. Dit maakt dat we 
soms kansen moeten laten schieten 
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of  dingen minder uitgebreid doen 
dan we eigenlijk zouden willen en dat 
vinden we jammer. Vandaar dat ik 
nogmaals een oproep wil doen aan 
iedereen om ons te helpen deze vaca-
tures in te vullen of  om zich gewoon 
aan te melden als vrijwilliger voor 
incidentele activiteiten.

Vacature-overzicht

Vormgever Koerier
Wij zijn al enige tijd op 
zoek naar een nieuwe 
vormgever voor de 
Anna’s Hoeve Koerier. 
De huidige vormgever 
wil er dit jaar echt mee 
gaan stoppen. De vorm-
gever maakt drie keer 
per jaar de Koerier op, 
in samenwerking met de 
eindredacteur. We zoeken 
iemand die vaardig is 
met een opmaakpak-
ket, bijvoorbeeld Adobe 
Indesign, en die volgens 
afspraak en vooraf  
vastgestelde tijdslijnen 
kan werken. Een inwerk-
traject wordt verzorgd. 
Neem voor meer infor-
matie over deze vaca-
ture contact op met de 
redactie.

Bestuursleden 
Het bestuur is op zoek 
naar nieuwe bestuursle-
den. Er zijn verschillende 
taken binnen het bestuur. 
Het bestuur vergadert 
één keer per zes weken 
‘s avonds. Het bestuur 
houdt zich bezig met di-
verse activiteiten, van het 
beïnvloeden van de poli-
tiek, tot het organiseren 
en uitvoeren van sociale 
en maatschappelijke ac-
tiviteiten, besluitvorming 
en het onderhouden van 
contacten met betrokken 
instellingen. Er is ruimte 
voor eigen initiatieven die 
erop gericht zijn de be-
kendheid van de vereni-
ging en de interactie met 
de leden te vergroten.
Als je interesse hebt 
in deze functie kun je 
je aanmelden via an-
nas_hoeve@yahoo.com 
of  telefonisch bij één van 
de  bestuursleden. 

Ingezonden brief

Redactieleden Koerier
De Koerierredactie is nog altijd op 
zoek naar versterking. De werkzaam-
heden van een redactielid bestaan uit: 
het werven van auteurs, het beoordelen 
en redigeren van kopij, het zelf  schrij-
ven van artikelen en het drie keer per 

jaar deelnemen aan de redactie-
vergadering. U dient ervaring te 
hebben met de computer en u 
bent in staat de binnen de redactie 
gemaakte afspraken na te komen. 
Voor meer informatie neemt u 
contact op met de redactie.

Mevrouw E. van Loenen, Hilversum
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Hans de Ridder, bestuurslid

Opening: 
mevrouw Bergsma opende de verga-
dering met de medeling dat de heer 
Bochardt, de voorzitter, door ziekte 
niet aanwezig kon zijn. Ook mevrouw 
W. Brugman was verhinderd.

Aanwezig: 
de heer S. Zeldenrust, mevrouw A. en 
de heer R. Haanschoten, de heer F. 
van Duinhoven, de heer G. Peet, de 
heer R. Luijer, de heer K. van Vliet, 
de heer H. de Ridder, de heer M. 
Ruitenberg, de heer K. van Aggelen, 
de heer S. Koopman, mevrouw H. 
Bergsma, de heer H. Bokhorst.

De notulen van vorige ALV werden 
zonder wijzigingen goedgekeurd.

Ingekomen stukken: geen

Jaarverslag 2009: 
geen op- of  aanmerkingen

Financieel Jaarverslag 2009: 
geen op- of  aanmerkingen. De kas-
commissie, de heren Luijer en Haan-
schoten, stellen dan ook voor het be-
stuur decharge te verlenen. Dit werd 
met algemene stemmen aanvaard.
Kascommissie voor het jaar 2010. De 
heren Ruitenberg en Luijer verklaar-
den zich bereid in de kascommissie 
2010 plaats te nemen. Reserve: de 
heer Koopman.

Aftredende bestuursleden:
- mevrouw W. Brugman, secretaris, 
niet herkiesbaar

- de heer K. van Vliet, bestuurslid, 
herkiesbaar 

- de heer H. de Ridder, penningmees-
ter, herkiesbaar

Verkiezing nieuwe bestuursle-
den:
- De heren Van Vliet en De Ridder 
werden herkozen.

In juni zal het bestuur weer meedoen 
met de Beursvloer. Een bijeenkomst 
waar mensen uit het bedrijfsleven 
kijken naar maatschappelijke activi-
teiten die bij hen passen. In 2008 zijn 
op deze wijze mevrouw Bergsma en 
de heer Bochardt bij Anna’s Hoeve 
betrokken geraakt.

Inventarisatie ideeën voor  
nieuwe activiteiten en vergroting 
interactie met de achterban:
Het laatste jaar zijn verschillende 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 12 mei 2010

activiteiten ontplooid, zoals een 
samenwerking met het bureau Halt, 
uitvoeren taakstraf  jeugd, Extra Op-
ruimactie. 

Een groot aantal ideeën werd 
geopperd:
- Anna’s Hoeve presenteren aan de 
Volksuniversiteit. De heer Van Agge-
len heeft een kant en klare presentatie 
beschikbaar.

- Gastlessen op (lagere) scholen. De 
heer Van Aggelen doet zulke pre-
sentaties graag. Organiseer maat-
schappelijke stages voor middelbare 
scholieren.

- Maak een ‘poster’ op de website, 
vragend om vrijwilligers.

- Schrijf  in de bladen van verwante 
organisaties zoals het GAC clubblad, 
de HOOH Koerier, de Historische 
Kring

- Via de Bibliotheek Hilversum is het 
ook mogelijk een breder publiek te 
bereiken.

- Benoem in het bestuur een coördina-
tor voor vrijwilligerswerk, een aan-
spreekpunt.

Rondvraag:
-  Er werd gesuggereerd de agenda van 
de ALV minimaal een week van te 
voren op de website te zetten.

- De heer Koopman vroeg zich af  
waarom de inhoud van de elektroni-
sche brievenbus niet frequenter werd 
gelezen. Antwoord heer De Ridder 
was dat het stoppen met secretariële 
activiteiten van mevrouw Brugman 
daar debet aan was.

- De heer van Vliet deelde mee dat de 
heer Bouwhuis stopt met bezorgen 
van de Koerier. De heer Luijer bood 
aan deze wijk over te nemen.

- De heer Koopman deelde mee dat 
een extra redactielid voor de Koerier 
broodnodig is. Mevrouw Bergsma 
antwoordde dat hier op de Beursvloer 
ook aandacht voor zal zijn.

- De heer Koopman deelde eveneens 
mee dat per december 2010 de 
huidige vormgever van de Koerier 
er definitief  mee stopt. Opties ter 
vervanging:

- Alpha Grafica, wil vermoedelijk dan 
ook het drukwerk verzorgen

-Iemand van de grafische school
-Via drukkerij Brügemann
- Informeren bij HOOH. Misschien 
dat de vormgever van het HOOH 
blad het wil doen, of  iemand weet.

Sluiting

Op 30 juni was er op Anna’s Hoeve 
een werkochtend voor 15 leerlingen 
van de Internationale School “Alber-
dingk Thijm” in Hilversum. De groep 
werd ontvangen en aan het werk gezet 
door Ruud Bochardt en Martina 
Evers als vrijwilligers van de VBAH. 
Ook Angela Loomans van de organi-
satie Free Choice was aanwezig. An-
gela bemiddelt als vrijwilliger tussen 
scholen die activiteiten zoeken voor 
maatschappelijke stage en organisaties 
die deze plekken aanbieden.
De ochtend werd deels besteed aan 
het verwijderen en snoeien van 
Amerikaanse vogelkers. Verder werd 
er zwerfvuil verzameld op plekken 
waar we begin juni niet aan toe waren 
gekomen. Resultaat: zes flinke vuil-
niszakken vol. Opmerkelijk waren 
de vondsten van een damestas (leeg), 
een kettingkast van een fiets, een 
halfvergane laars, een wegwerpbarbe-

Succesvol bezoek Internation ale School aan Anna’s Hoeve

Al deze Amerikaanse vogelkers is weggehaald. 

Andere jonge boompjes hebben zo een betere 

groeikans gekregen.
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Twee gemeenteraadsleden werden 
op woensdagavond 12 mei geïnter-
viewd over de busbaanplannen van de 
Provincie: Frits Vogel van de nieuwe 
collegepartij VVD, en Meijndert Rui-
tenberg (oud-voorzitter van onze ver-
eniging) van oppositiepartij Hart voor 
Hilversum. Onze huidige voorzitter 
Ruud Bochardt, die beide heren zou 
gaan ondervragen, was door ziekte 
geveld en werd (goed) vervangen door 
vice-voorzitter Henny Bergsma.

Politiek vuurwerk leverde het inter-
view niet op. Beide raadsleden waren 
het op hoofdlijnen met elkaar eens: 
een “positieve grondhouding” tegen-
over goed openbaar vervoer, maar een 
kritische houding jegens de tot nu toe 
gepresenteerde plannen. Er werden 
wel verschillende accenten gelegd. 
De VVD wil er vooral van overtuigd 
zijn dat een hoogwaardige busbaan 
voldoende extra’s oplevert om de hoge 
investeringskosten (uitgave van ge-
meenschapsgeld) te rechtvaardigen, en 
heeft daar tot nu toe twijfels over. Met 
name de verwachte stijging van het 
aantal passagiers wordt argwanend 
bezien. Hart voor Hilversum vindt 
een tracé langs het spoor door Anna’s 
Hoeve sowieso onacceptabel, evenals 
verlegging van de verkeersweg naar 
de groenstrook (het talud) langs de 
Anthony Fokkerweg. Aantasting van 
de natuur en onevenredige overlast 
voor aanwonenden speelt hierbij de 
hoofdrol. HvH verwacht dat er geen 
enkel tracé mogelijk is zonder onaan-
vaardbare overlast. Met een tram- of  
lightrailbaan zou dat anders kunnen 
zijn. Maar de VVD steunt de ambte-
lijke visie dat hiervoor nog veel meer 
reizigers nodig zijn (gezien de hoge 
extra kosten) dan er in het Gooi ooit 
te vinden zullen zijn.
De Provincie heeft gezegd dat het 

Jaarvergadering Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve

busbaandebat lever t geen vuurwerk op

hele busbaanplan wordt afgeblazen 
als de betrokken gemeenteraden er 
niet mee akkoord gaan. Men gaat 
het geld dan in een ander provinciaal 
project stoppen. Hoewel niet iedereen 
er op vertrouwt dat dit bij afstemming 
inderdaad zal gebeuren (iedereen ziet 
het busbaanproject immers als een 
provinciaal prestigeproject, en een 
provincie kán gemeenten overrulen), 
hoopt menigeen dat het plan op deze 
wijze zal sterven in schoonheid.
Vóór aanvang van het debat, dat 
hierboven zeer kort en onvolledig is 
samengevat, werd de formele jaar-
vergadering van de vereniging (in 
wijkcentrum Sint Joseph) binnen 
drie kwartier afgewerkt. Hete hang-
ijzers waren er niet. Het gebrek aan 
bestuurskracht is de voornaamste 
zorg. Er zijn nog maar vier bestuurs-
leden, zonder secretaris, waardoor er 
onvoldoende aandacht besteed kan 
worden aan publiciteit/ledenwerving, 
begeleiding van vrijwilligers, en nut-
tige maatschappelijke activiteiten in 
Anna’s Hoeve. Ook de redactie van de 
Anna’s Hoeve Koerier heeft behoefte 
aan versterking, en ook wordt er nog 
steeds een nieuwe vormgever voor het 
blad gezocht. Dat hoeft niet beslist een 
vrijwilligersfunctie te zijn. 
De webmaster van de vereniging deel-
de met verdiende trots een overzicht 
uit van het aantal websitebezoekers 
in de afgelopen jaren. Jaartotaal 2007 
was 3684, jaartotaal 2009 was maar 
liefst 8857! Recordmaand oktober 
2009 trok 1036 websitebezoekers. In 
die maand werd de site gehackt door 
een extremistische moslimgroepe-
ring en werd er in Anna’s Hoeve een 
nieuwe brug aangelegd. In 2010 blijft 
het bezoek achter bij 2009, maar dat 
is begrijpelijk omdat er momenteel 
geen belangrijke werkzaamheden in 
Anna’s Hoeve plaatsvinden. 

Raadsleden Ruitenberg (L) en Vogel (R) in vriendschappelijk gesprek met elkaar

Succesvol bezoek Internation ale School aan Anna’s Hoeve

cue en vleesverpakkingen. Verder de 
gebruikelijke blikjes, plastic zakken, 
drinkflessen en snoepwikkels. Ook 
hebben we op drie plekken visdraad 
verwijderd zodat hier geen dieren in 
verstrikt kunnen raken.
De werkochtend werd afgesloten met 
een paar ontspannende activiteiten 
bij het heitje. Zoals een opdracht 
om in drie kleine groepjes een na-
tuurfenomeen uit te beelden, zonder 
woorden, dat de anderen dan moesten 
raden. Heel knap werden door de drie 
groepjes deze begrippen uitgebeeld: 
een regenboog, een vulkaan en de 
waterkringloop op aarde. Wij kijken 
terug op een zeer geslaagde ochtend, 
met mooi weer en goed werk voor de 
natuur op Anna’s Hoeve. Iedereen die 
heeft meegeholpen en vooral de leer-
lingen van de Internationale School: 
bedankt!

Al deze Amerikaanse vogelkers is weggehaald. 

Andere jonge boompjes hebben zo een betere 

groeikans gekregen.
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De biodiversiteit vergroten betekent 
dat je wilt bereiken dat de natuur – 
ook op je eigen balkon – uit meer ver-
schillende soorten planten en dieren 
bestaat. Het bos in Anna’s Hoeve be-
stond uit wel heel veel dezelfde bomen 
met veel schaduw waaronder weinig 
kan groeien. Door het kappen van 
gedeeltes bospercelen ontstaat meer 
variatie  aan leeftijdopbouw van de 
bomen waardoor de omgeving aan-
trekkelijker wordt voor meer planten 
en daardoor meer insecten en andere 
dieren. Om dit te bereiken zijn in de 
afgelopen twee jaar op allerlei plekken 
in Anna’s Hoeve bosstukjes gekapt en 
is het hout grotendeels afgevoerd. 

Nieuwe veroveraars
Op een heerlijke zomeravond in juni 
liepen Martina Evers en ik rond om 
te ontdekken wat er voor het bos in de 
plaats is gekomen. Een kale vlakte, al 
dan niet ingeplant met nieuwe boom-
pjes, is een feest voor nieuwe verove-
raars. Het is wonderlijk te zien hoe 
pril groen ontspruit als we over het 
knakkende hout lopen dat na de kaal-
kap mocht blijven liggen. Grote stuk-
ken bodem lijken volkomen bedekt 
met takken, schors, kegels en stobben 
van de bomen die er eerst stonden. 
Toch lukt het pioniers of  de planten 
die weinig specifieke eisen stellen, om 
zich hier te vestigen. Een zee van licht 
in plaats van donkere schaduw, meer 
water als het regent, maar ook felle 
meedogenloze zon is wat deze dap-
pere planten over zich heen krijgen. 
De grond is hier van nature arm en 
droog. Door het afbraakproces van het 
dode hout komen meer mineralen vrij.
Op een kaal reepje gekapt douglasbos 
naast het pad tussen de voorste brug-
gen zien we slechts kleine planten van 
braam, berk en Amerikaanse vogel-
kers. Om een nieuw gebied te kunnen 
koloniseren moeten de planten op de 
een of  andere manier hun zaad hier 
hebben gekregen. Bramen en vogel-
kers zijn door de vogels uitgepoept, 
het zaad van de kleine douglassparren 
is gewoon uit de omringende bomen 
komen dwarrelen. Opvallend zijn het 

Door Christine Tamminga-Smeulders

Het beleid van het Goois Natuurreservaat 
is er op gericht om in hun terreinen een 
natuurlijker bos te laten groeien. Dat past 
ook helemaal in het kader van het jaar van 
de biodiversiteit, waar 2010 mondiaal tot 
is uitgeroepen. 

De kapvlaktes … wat is er te zien?

rode blad en de roze bloemen van de 
bastaardwederik.
Kleefkruid grijpt zich langs de dorre 
takken naar het licht. Een Ameri-
kaanse eik, slechts 10 centimeter hoog, 
bestaat voornamelijk uit heel grote 
bladeren, die gezien de grote gaten als 
voedselbron voor een of  ander insect 
dienen. De Amerikaanse vogelkers 
trekken we er meteen uit, het is een 
ongewenste woekeraar. Berkenzaden 
worden door de wind van ver aange-
voerd en we vinden de jonge zachte 
boompjes dan ook op alle open stuk-
ken.

Schapenzuring
We steken de brug over, gaan langs de 
heuvel linksaf  naar een bankje. Hier-
achter tussen het vele dode hout zijn 

Schapenzuring, een plant van voedselarme 
gronden.

Kapvlakte nabij de “Oude poel”. Aspectbe-
palend zijn hier soorten als wilgenroosje, 
springzaad, braam, Klein kruiskruid en tal-
loze zaailingen van de Ruwe berk.
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zomereiken en Gelderse rozen aange-
plant. Zolang deze nauwelijks scha-
duw werpen is er ruimte genoeg voor 
ander groen. De eiken vol kogelronde 
inktgallen. Het rood dat hier wuift is 
van schapenzuring. 
Het blad met de twee oortjes lijkt op 
een schapenkop van boven gezien. 
Of  zou de naam bedacht zijn door 
de schaapherder die vroeger met zijn 
kudde over de hei de zwierf, waar 
schapenzuring vooral groeit? De plan-
ten zijn tweehuizig, dat betekent dat 
mannelijke en vrouwelijke bloemen 
niet samen op een plant ‘leven’, maar 
dat er aparte vrouwtjes- en mannetjes-
planten zijn. De grote wortelstok zorgt 
voor kolonievorming van of  alleen 
mannetjes of  alleen vrouwtjes.
Op een heuveltje zien we Brede stekel-
varen, die hier allang stond, ook toen 
de bomen er nog stonden. Enkele 
sparren mochten blijven staan, een 
lange stam met alleen bovenaan nog 
wat takken met naalden en kegels voor 
het zaad. Aan het aangevreten gras 
is te zien dat hier konijnen rondhup-
pelen als de mens naar huis is. Waar 
deze kapvlakte omhoog loopt staan 
veel zaailingen van esdoorn, aange-
waaid van de bomen in de overgeble-
ven bosrand. De eerste twee blaadjes 
die een esdoorn maakt, hebben een 
heel andere vorm dan alle andere aan 
deze bomen: ze zijn langwerpig, de 
rest is handvormig maar heel vaak te 
herkennen aan de rode bladstelen.
Verderop tussen spoorlijn en vijver is 
een strook Douglas weggehaald. Daar-
voor in de plaats is Hollandse linde 

neergezet, dat beter is voor de bodem 
en de soortenrijkdom.

Lindenbos in Anna’s hoeve
Enkele duizenden jaren voor onze 
jaartelling was Nederland bedekt 
met lindenwoud. Door allerlei rede-
nen, waaronder klimaatverandering 
en menselijk ingrijpen (intensieve 
landbouw, overmatig gebruik van 
takken en loof  als veevoer en bast 
voor schoeisel en touw) is deze soort 
verdwenen en door andere bomen 
opgevolgd. Lindenbos heeft echter 
vele voordelen op de relatief  arme 
grond. Lindestrooisel van afgevallen 
blad zorgt voor een betere strooisel-
kwaliteit dan de eik, die de grond 
verzuurt. Daardoor leveren lindenbos-
sen meer natuurwaarde en een grotere 
biodiversiteit. Lindenbossen hebben 
een verzachtend en bufferend effect 
op de luchtvervuiling. De vrucht-
baarheid van de bodem verbetert, 
waardoor deze aantrekkelijker wordt 
voor ondergroei. Het is de basis van 
ecologisch bosbeheer en tegelijk een 
historisch bostype. De Hollandse linde 
is een kruising tussen de winter- en de 
zomerlinde. 
 Hier is de ondergroei weelderiger met 
de lichtgele bloemen van de rankende 
helmbloem en het paars van bit-
terzoet. De randen van de bladeren 
lijken met een paars potlood aange-
kleurd. De plant hoort bij de familie 
van de Nachtschades, net zoals de 
tomaat. De vruchten – kleiner dan 
kerstomaatjes – moet je maar niet 
proberen: bitterzoet is giftig! Als de 
zaden nat worden zwellen ze op tot 
een kleverige massa die aan snavels 
blijft kleven. Dat is goed voor de ver-
spreiding.

Rankende helmbloem
Deze eenjarige plant gebruikt ranken 
om klimmend langs andere planten 
dichter bij het licht te komen. Sierlijk 
steken ze uit het einde van ieder blad. 
In zachte winters zijn de lichtgele 
bloemen ook te vinden, de matige 
kou belet ze niet te ontkiemen. Deze 
soort profiteert in grote mate van de 
voedselrijke omstandigheden die ver-
oorzaakt worden door de zure regen 
en komt daardoor tegenwoordig veel 
meer voor.
Verder spontaan opgekomen bomen 
als berk, Valse acacia (Robinia pseu-
doacacia, red.), Douglasspar en in 
de hoek een paar Tamme kastanjes, 
breed uitgestoeld. Zo in de schaduw 
maakt de boom groot blad om zoveel 
mogelijk zonlicht op te vangen voor 

de aanmaak van voedsel en zuurstof.
Tenslotte nemen we een kijkje bij de 
driehoek waar het Berkenlaantje nu 
duidelijk als zodanig te herkennen 
is, omdat de rest is weggehaald. Een 
paar berken zijn omgevallen sinds ze 
blootgesteld zijn aan weer en wind. 
De bodem is opengewerkt en het dode 
afvalhout merendeels geklepeld, dat 
wil zeggen ter plaatse fijngehakseld 
om het te laten liggen. Met als gevolg 
meer licht op de grond en rijkere mi-
neralen waardoor meer kan groeien. 
Hier is niets geplant maar heel veel 
jonge berken en lijsterbessen zorgen 
voor een nieuw bos. Bochtige smele, 
een rood aanlopende grassoort met 
kronkelige steel, begeleidt andere 
grasachtigen: Tengere rus dat een 
toefje bloemen aan een dunne stengel 
laat ontspruiten en veldbies. Op één 
plaats honderden hennepnetels met 
lichtgroen, kruiswijs staand blad. We 
vinden verder speerdistel en de naar 
honing geurende lichtpaarse akkerdis-
tel. 
De hoek is het meest voedselrijk: 
jacobskruiskruid, de plant voor de 
gestreepte rupsen van de Sint Ja-
cobsvlinder, en Klein springzaad met 
openspringende zaden. Lieveheers-
beestjes zijn te druk met elkaar bezig 
om voor de camera van Martina weg 
te vliegen. Pollen drienerfmuur die 
hier zijn gekomen omdat de mieren 
de zaden hebben verplaatst. Als loon 
levert de plant een “mierenbroodje”, 
een lekkernij dat aan het zaad is vast-
geplakt. Deze plant hoort hier precies 
thuis. Hij houdt van plaatsen waar 
veel plantaardig materiaal wordt afge-
broken. Is het eenmaal te donker dan 
hoopt hij dat de mieren hem ergens 
anders heen zullen verhuizen. 
Zo is er veel te ontdekken op plek-
ken die door het GNR wel heel erg 
veranderd zijn. Volgend jaar zijn alle 
boompjes hoger – als ze de droogte 
van nu en de insectenvraat te boven 
zijn. De meeste planten zullen er staan 
tot er te veel schaduw valt. Misschien 
is er volgend jaar meer te zien, mis-
schien weer andere soorten. 

Literatuur:

Patrick Hommel e.a.: Terug naar het linden-

woud (uitgave van de KNNV)
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Heksenbezem in een berk (T. van der Honing)

Kano van berkenschors (Ds. Ferguson)

Berkenzaadjes

Ruwe berk bij de vissteiger

Uit het dagboek van een natuurgids 

De schone dame van het bos -  deel  1
Door Gerry Kluvers-Kessler

“Een berk is anders dan een andere boom. 

Zij is zoo edel en haar bast is lijk een huid. 

Zij lijkt zoo aarzelend, jonkvrouwelijk en vroom 

en doet steeds denken aan een pril-

le en schuchtere bruid. 

Men ziet niet in hoe men 

zoo’n boom kan vellen, 

Hoe ooit de bijl wreedaar-

dig in haar stronk zal bijten.”

(bewerkte tekst van Marnix Gijsen)

Als er één boom herkenbaar is voor 
vele mensen, dan is zij het wel met 
haar slanke bevallige zilverkleurige 
verschijning. Een boom die onmid-
dellijk uit alle andere bomen herkend 
wordt. Als er één boom aangewezen 
zou moeten worden die de meeste ge-
dichten op haar naam heeft staan en 
die de lieveling is van velen, dan is zij 
dat wel. Zou men weten dat zij vaak 
geen zuiver ras is, maar van gemengde 
afkomst? Koket wiegt zij met haar 
lichte kroon, die speels, fijn en zwierig 
is vertakt, in de wind. 

Doordat haar hoofdtooi zo luchtig is, 
is zij voor haar medeplanten aan de 
grond gastvrij. Ze heeft een vrolijke 
en optimistische verschijning. Heeft u 
het al geraden? Haar naam is afgeleid 
van het Oudindische woord “bharg”, 
wat “glanzend” betekent en verwijst 
naar de decoratieve witte verschijning 
van de stam. Deze dame is gracieus en 
verfraaid elke plek. Berk is haar naam, 
ze wordt ook wel Betula genoemd. Ze 
is het middelpunt van een gemêleerde 
wereld, waar kleur noch soort van 
belang zijn en smeedt vele bondge-
nootschappen. 

Pioniersplant
De berk is een pioniersplant. Pioniers-
vegetaties zijn planten die als een van 
de eersten bezit proberen te nemen 
van open en kale plekken. De eerste 
planten hebben dikwijls grote bladeren 
en diepe wortels. Betula heeft echter 
geen van beide. Pionierssoorten zijn 
meestal specialisten in het veroveren 
van pas ontstane gebieden. Ze krijgen 
vaak slechts een kort leven toebedeeld, 
zo ook de berk. 
Daartegenover staat wel dat pioniers-

planten zich doorgaans snel kunnen 
uitbreiden. Daarbij worden ze natuur-
lijk geholpen door de enorme hoeveel-
heden zaden die ze meestal aanma-
ken. Als volwassen dame kan Betula 
wel zo’n 30 miljoen zaden maken. 
Vanwege de kaalheid op pioniersplek-
ken hebben winden veel vat op alles 
wat er leeft. Betula vertrouwt haar 
zaden toe aan de wind om die naar el-
ders te verspreiden. Pionierszaden zijn 
in de regel licht, zodat ze makkelijk 
uit te waaieren zijn. De wind kan de 
vruchtjes van de berk zonder moeite 
met zich meedragen, omdat elk 
vruchtje twee doorschijnende vleugel-
tjes heeft gelijkend op elfjes. Ook de 
vogels als de sijsjes, vinken en mezen 
die dol op de zaden zijn, helpen mee 
dat de berk zich kan ontkiemen op 
nieuwe plekken. Pionierszaden laten 
gewoonlijk een lange kiemkracht zien, 
zodoende kunnen zij bij verstoring 
onmiddellijk de ontstane lege plek 
bezetten.

‘Niets zo veranderlijk als een vrouw’ 
en dat is juist de grote kracht van 
Betula.

Ze stelt weinig eisen aan haar omge-
ving en is niet kieskeurig. Haar fijn 
gebouwde tengere gestalte is, zoals 
meermaals bij vrouwelijk schoon, mis-
leidend. Immers van alle loofboom-
soorten is zij, Betula, het meest winter-
hard. De enige inheemse boomsoort 
van IJsland en Groenland is de berk. 
In het uiterste noorden van Siberië en 
Canada komen berkenbomen voor. Ze 
kan onder moeilijke omstandigheden 
haar hoofd boven water houden. Ze 
houdt het uit op onze zandverstuivin-
gen en heide, maar ook heeft ze geen 
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Wintersilhouet van de Ruwe berk 
(gebuurtekringvzw)

Zomersilhouet van de Ruwe berk 
(gebuurtekringvzw)

Mannelijke katjes

Detail van een helmknop

Meeldraad van een mannelijk berkenbloempje

Blad van de berk

probleem om 
natte voeten 
te krijgen in 
hoog- en laag-
veen gebie-
den. De berk 
heeft zoveel 
genetische 
eigenschappen 
in zich, dat 

het mogelijk is 
in te spelen op 
de plaatselijke 

mogelijkheden. Een gebied met een 
andere waterhuishouding vraagt om 
een ander wortelstelsel. Dat aanpas-
singsvermogen is haar grote kracht. 
Berken zijn de meest voorkomende 
hogere planten op aarde. Het enige 

voor Christus hier aangetroffen. En 
volgens sommige wetenschappers is de 
beuk zelfs niet op eigen kracht geko-
men, maar geholpen bij de herkoloni-
satie. Autochtone planten zijn directe 
nakomelingen van de planten die zich 
na de ijstijd hier spontaan en zelfstan-
dig hebben gevestigd. De meningen 
zijn dus verdeeld over de beuk. Wan-
neer inzichten van wetenschappers 
reeds verdeeld zijn over de begrippen 
autochtoon en allochtoon, dan kun 
je als leek je handen daar maar beter 
helemaal niet aan branden. 

Multi -culti
In Nederland worden de Zachte en 
Ruwe berk (respectievelijk Betula 
pubescens en Betula pendula, red.) 
als inheems gezien. De jonge twijgen 
van de Ruwe berk hebben wrattige 
harsklieren. De Zachte berk heeft 
geen harsklieren, anderzijds zijn haar 
twijgen en de stelen van de bladeren 
behaard. De Zachte en Ruwe berk 
kruisen onderling spontaan met elkaar 
dat het een lieve lust is. Schaamteloos, 
zonder enig ontzag voor wat de mens 
als ‘soorten’ veiligheidshalve zo graag 
in vakjes wil stoppen. Het is een multi-
culti soort geworden, van gemengde 
oorsprong dus, vergelijkbaar met het 
zogenaamde ‘blanke’ mensenras. En 
daar blijft het niet bij, kruisingen met 
buitenlanders komen ook voor. Op het 
noordelijk halfrond onderscheiden we 

Microscoopopname van een stuifmeelkorrel 

Vrouwelijke katjes van 
de berk 
(Bioweb Plantengids)

wat voor haar telt is dat ze volop in 
de schijnwerpers staat en dus veel 
licht krijgt. Ze wordt niet erg oud 
net zoals de meeste pioniersplan-
ten. Als ze de zeventig mag halen 
in Nederland, heeft ze geluk. Om 
als berk oud te willen worden moet 
je in Scandinavië leven, daar kun 
je als berk ouder dan een eeuw 
worden. Vanwege de waterwinning 
en grondwaterpeilverlaging worden 
berken bij ons veelal niet oud.

Inheems en autochtoon, wat 
is dat eigenli jk?

De berk is eigenlijk een immigrant 
in ons land. Het woord immigrant is 
heden ten dage verengd tot alloch-
toon met een bijklank. Aan het einde 
van de laatste ijstijd, 10.000 jaar voor 
Christus, is zij als een van de eerste ge-
emigreerd naar ons land. Toch, omdat 
zij op eigen kracht het indertijd gast-
vrije Nederland had bereikt, wordt zij 
tot de inheemse soorten gerekend. Net 
als bij mensen verschilt de vestigings-
snelheid per boomsoort. We maken 
onderscheid tussen snelle migranten 
en trage migranten. Tot de snelle ‘al-
lochtonen’ behoren naast de berk ook 
de wilg en den. Later kwamen daarbij 
iep, eik, linde en es. De beuk, die door 
velen in Nederland gezien wordt als 
autochtoon, werd pas vanaf  2000 
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meer dan 200 soorten en variëteiten 
van de berk. Verschillende daarvan 
zijn gastvrij naar ons land gehaald. 
We hadden ze nodig en vonden ze 
nuttig. Hhhmm, waar heb ik dat meer 
gehoord? Een zuivere soort van deze 
twee berkensoorten is dus niet makke-
lijk te vinden, wederom gaat de verge-
lijking met het ‘blanke’ ras op. Alleen 
specialisten kunnen het onderscheid 
maken. Voor de gewone leek is een 
berk …. een berk, een multi-culti soort 
net zo geliefd als een zuivere soort, 
hierbij loopt de vergelijking helaas 
mank gezien de laatste verkiezing in 
ons land. Maar aan de horizon gloort 
het licht, volgens de specialisten in de 
‘Beagle: in de kielzog van Darwin’, is 
ons aller voorland: de Mokka-mens. 
Net als Betula wordt de mens een 
multi-culti soort. Velen met mij zijn de 
tijd ver vooruit.

Schoonheid 
Precies als vele vrouwen en mannen, 
laat ook de berk graag haar schoon-
heid zien en bewonderen. Ze houdt 
ervan gewaden te wisselen en is dan 
ook een sieraad in alle seizoenen. 
In de zomer vóór de bloei van het vol-
gend jaar, geeft ze de mannelijke bloe-
men toegang tot haar woning. Aange-
zien hij naakt toch nog in de kou staat, 
kunt u de mannelijke katjes herkennen 
als kleine bruine verkleumde knaapjes. 
Het jaar erop, opgewarmd en door 
het half  opengaan van haar prille tere 
groene bladerenpatroon gewaad, een 
waarlijk oogstrelend genot, zwellen de 
jongelingen op en kleuren naar een 
groen uiterlijk. De mannelijke katjes 
zijn makkelijk te herkennen, want die 
hangen dan aan de uiteinden van de 
twijgen als jongeheertjes van zo’n 3 tot 
7 cm groot. 
Als een echte dame laat ze de man-
nelijke katjes wachten totdat zij er zin 
in heeft. Ogend als groene vrouwe-
lijke katjes binnen het omkleedsel van 
knobschubben. In de lente opent zij 
zich echter vol met haar sierlijke vrou-
welijke katjes. Ze houdt ervan toegan-
kelijk maar fragiel te lijken, haar katjes 
zijn dan ook veel kleiner dan die van 
haar partner, slechts 1 à 2 cm groot. 
Aangezien het haar woning is, staan 
de vrouwelijke katjes fier rechtop. 

Het weldra ontstane geel van de man-
nelijke geslachtsdelen tussen het groen 
van de jeugdige bladeren in de lente, 
geven het tenue van Betula een speels 
uitdagend karakter. De bestuiving, een 
soort voorspel, staat dan ook aan-
stonds te gebeuren. De helmdraden 

van de mannelijke bloem zijn zo diep 
gespleten dat het lijkt alsof  er vier 
meeldraden zijn, maar elke bloem 
heeft slechts twee meeldraden.
De mannelijke katjes maken wolken 
stuifmeel aan, het teken dat het hooi-
koortsseizoen voor de mens is aan-
gevangen. De stuifmeelkorrels uit de 
helmhokjes van de meeldraden van de 
mannelijke katjes vinden met behulp 
van de wind hun weg naar de stempel 
van de stamper van de fier rechtop-
staande vrouwelijke katjes. Tussen de 
net ontvouwen fris groene bladeren is 
ook dit lentegewaad één en al elegan-
tie. Het mannelijke en vrouwelijke ge-
slacht voeren samen één huishouding. 
De berk is dus een éénhuizige boom. 

Ieder vrouwelijk katje bevat grote 
groepen bloempjes. Elke bloem wordt 
beschermd door een schutblad en 
heeft twee paarse stempels en een 
vruchtbeginsel. Wanneer zij er klaar 
voor is en dat is in de zomer, zal de 
bevruchting plaats vinden. Bestui-
ving en bevruchting is niet het zelfde. 
Haar vruchtbeginsel met vrouwelijke 
geslachtscellen zitten onder haar 
stempel. Na de bestuiving moeten 
de spermacellen uit de mannelijke 
stuifmeelkorrels via de stuifmeelbuis 
naar de vrouwelijke eicellen gebracht 
worden en moeten ze met elkaar 
versmelten. Als dat gebeurd is, heeft er 
pas bevruchting plaatsgevonden. Het 
vruchtbeginsel ontwikkelt zich. In de 
zomer zwellen de bevruchte vrouwe-
lijke cellen op. Haar voorkomen ver-
andert in rolronde groene hangende 
zaaddragende katjes.

Zo’n uitbundige bevruchting behoort 
gevierd te worden. Weldra zal zij dan 
ook in de herfst verschijnen in een 
feestelijk lichtend goudgeel bladpa-
troon japon. De gevleugelde zaadjes 
zijn in de herfst rijp. De vruchtkatjes 
springen open en de gevlerkte zaden 
worden makkelijk door de wind mee-
genomen naar andere oorden. Een 
deel van de zaden overwintert in de 
vruchtkatjes, die nog lang blijven bun-
gelen aan Betula als bruine sieraden. 
In donkere dagen is zij een Brandaris, 
een baken van licht en vrolijkheid met 
haar witte stam tussen de donker af-
stekende bomen zoals de naaldbomen, 
die haar regelmatig vergezellen. Als 
ze nog jong is, heeft ze nog geen witte 
huid. Pas als haar taille met de jaren 
voluptueuzer wordt, verandert haar 
huid van kleur. Voor haar geldt dat 
ouderdom met schoonheid gepaard 
gaat. Deze blanke huid is te danken 

aan een speciale laag van afgestorven 
cellen op de schors. In deze laag zit-
ten kleine luchtblaasjes, die het licht 
breken. Vandaar dat wij de bast als wit 
ervaren. Karakteristiek voor haar is 
het alsmaar bezig zijn met het ver-
nieuwen van haar huid, witte afge-
bladderde ceinturen hangen aan haar 
middel of  vallen naar beneden. 

Haar laatste feestkledij in de win-
ter lijkt doorschijnend alsof  zij zich 
geheel ontkleed heeft als Mata Hari. 
Het is haar ingehouden schoonheid en 
transparante paarse tule rondom de 
takken en twijgen van haar koninklijke 
kroon, die tot de verbeelding spreekt.

Tafelschuimer
Wanneer de bladeren zijn afgevallen 
in de winter, ziet haar kroon er soms 
pruikerig ongekamd uit. Op verschil-
lende plekken heeft het gelijkenis met 
kroeshaar of  een haarstijl uit de jaren 
zeventig van getoupeerde plukken om 
meer volume te krijgen in haar fijne 
kruin. Het kan je op het verkeerde 
been zetten. Een verlaten kolonie 
kraaiennesten misschien? Of  wel-
licht als u romantisch ingesteld bent: 
“aha mistletoe!” Wat u echter ziet is 
een heksenbezem. Het onderscheid 
tussen maretak en heksenbezem, is 
dat de eerste een woekerplant is en 
de heksenbezem een galvorm. Gallen 
kunnen veroorzaakt worden door o.a. 
insecten, bacteriën en schimmels. In 
dit geval door een schimmel, Exoascus 
betulini ook wel Taphrina betulina 
geheten. Betulina betekent: “van de 
berk”, dus “Taphrina of  Exoascus van 
de berk”. Deze schimmel is de galver-
wekker en veroorzaakt nieuwvormin-
gen. 

Regeren is vooruitzien zegt een wijs 
spreekwoord. Berken maken reserve-
knoppen voor het geval dat er twijgen 
afbreken. Een natuurlijke groeirem-
mer houdt de reserveknoppen in 
toom. Wanneer de schimmel op de 
berk komt, vestigt hij zich in de bast 
van de takken. Elke schimmel kiest 
zijn vaste plek om een gal te vormen. 
Deze schimmel van de berk heeft de 
reserveknoppen verkozen. De schim-
mels zijn rijk aan groeistoffen en 
gooien daarmee de normale groei van 
de schone dame overhoop. De na-
tuurlijke groeiremmer wordt door de 
schimmel uitgeschakeld en de reserve-
knoppen gaan zich rap ontwikkelen. 
Echter in plaats van zwierige twijgjes, 
groeien alle door de schimmel aan-
getaste knoppen uit tot een klittende 
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takkenhaarbos. Eenmaal besmet door 
deze schimmel, kan het wortelstelsel 
van de schimmel zich op andere tak-
ken gaan uitbreiden. Daardoor kun 
je dan ook meerdere heksenbezems 
in een berk aantreffen. Betula heeft 
er weinig last van en kan er wel oud 
mee worden. Ook op andere bomen 
zoals de els, fijnspar, Grove den en 
beuk zijn heksenbezems te vinden. De 
galvorm is typerend voor de aanstich-
ter. Elke boom heeft zijn eigen para-
sitaire schimmel. Deze schimmel is 
een parasiet, tafelschuimer, omdat hij 
ten koste van andere leeft, in dit geval 
de gastplant de berk. Betula behoort 
tot een van de bomen waar de meeste 
gallen zijn te vinden.

In de middeleeuwen geloofde men dat 
tijdens inktzwarte nachten mysteri-
euze figuren rond vlogen op bezems. 
Heksen! De heksen hielden wel van 
een praatje en zeker wanneer ze de 
knappe god Pan tegenkwamen om 
hem te verleiden. De legende vertelt 
niet of  god Pan het expres deed, maar 
telkens als de heksen hem ontmoetten, 
keerden ze te laat huiswaarts. God van 
de dageraad raakte de laatkomer met 
zijn eerste ochtendstraal en haar be-
zem verloor terstond de vliegkracht en 
bleef  in de berk hangen. Te voet toog 
de heks snel huiswaarts. De mensen 
die de heksenbezem de volgende dag 
ontdekten, geloofden dat in de buurt 
van de heksenbezem de heks moest 
wonen. Oh wee als jij een paar vijan-
den te veel had, dan werd je al gauw 
aangewezen als de gevreesde heks. Je 
leven zou weldra niet koeltjes aflopen.

Gebruik
Ook de mens maakte gretig gebruik 
van deze multi-culti boom. Al in 1565 
schreef  de geleerde Matthiolus: “Als 
wij in de stam ener berk een gat bo-
ren, loopt daar veel water uit. Drinken 
we dit water vaak, dan vergruist het 
stenen van nieren en blaas. Dit water 
doet vlekken van het gelaat verdwij-
nen en maakt de huid mooi glad. 
Als we er een ontstoken mond mee 
spoelen, verdwijnen de zweren.” De 
berk staat namelijk bekend om haar 
sterke sapstroom, die al heel vroeg in 
het voorjaar op gang komt. Berkensap 
bevat veel suiker, daarvandaan dat het 
sap vroeger werd afgetapt. Men liet 
het gisten om clandestien berkenwijn 
te brouwen.

Net als bij ons vormt haar witte huid 
een barrière tussen haar lichaam en 
omgeving. Haar schors heeft een groot 

weerstandsvermogen tegen bederf  
omdat het betuline bevat. Betuline is 
een harsige, kamferachtige en con-
serverende stof. Betuline beschermt 
haar tegen geknabbel van muizen. 
De schors van de Zachte berk bestaat 
voor meer dan 20% uit betuline. Via 
een eenvoudige bewerking kan betu-
line worden veranderd naar betuline-
zuur. In betulinezuur is de medische 
wetenschap zeer geïnteresseerd. 
Gebleken is dat tumorcellen uit long, 
darm, prostaat, borst en baarmoeder-
hals gevoelig zijn voor deze planten-
stof. De dosis betulinezuur die de 
kankercellen vernietigde, liet gezonde 
cellen ongemoeid. De Leidse immu-
noloog J. H. Kessler vindt het heel in-
teressant dat betulinezuur zo specifiek 
kankercellen doodt. “Men weet nog 
niet waar betulinezuur precies de kan-
kercellen op aangrijpt. Het resultaat 
is in elk geval dat de tumorcellen een 
proces ingaan waarbij de cel zichzelf  
vernietigt”, aldus dhr. Kessler. 

J. P. Medema, hoogleraar experimen-
tele oncologie en radiobiologie in het 
Amsterdamse AMC en dhr. Kessler 
doen al een paar jaar onderzoek naar 
het zuur. Het tumordodende effect er-
van werd al in de jaren negentig ont-
dekt en sindsdien zijn talrijke interna-
tionale studies gedaan. Alleen, verder 
dan het laboratorium en proefdieren 
komen de onderzoekers niet.
De farmaceutische industrie is één 
van de belangrijkste en meest winst-
gevende economische sectoren in de 
financiële wereld. De farmaceutische 
industrie wil zoveel mogelijk winst 
maken. Onderzoek naar medicijnen 
waarop weinig te verdienen valt, blijft 
daarom ver achter bij onderzoek naar 
commerciële medicijnen. Zo zal de 
farmaceutische industrie zich niet 
inspannen voor onderzoek naar niet 
patenteerbare anti tumormiddelen.

Wereldwijd zijn berken aanwezig en 
dus ook betulinezuur. In diverse an-
dere planten komt ook betuline voor, 
dat maakt betulinezuur dan ook niet 
duur. Er valt voor een commerciële 
partij, zoals een farmaceutisch bedrijf, 
weinig te halen omdat betulinezuur 
een natuurproduct is en nu al vrij 
verkrijgbaar is.

Berkentakken werden voor verschil-
lende doeleinden gebruikt. Voor 
onschuldige bestemmingen, zoals 
voor het vervaardigen van bezems. 
Boswachters gebruikten de takken om 
beginnende bosbranden uit te slaan. 

Dat slaan bracht ook andere ideeën 
op gang, misschien door de beteke-
nis “betu” wat in het Keltisch “slaan” 
betekent. Op scholen werden de 
berkentwijgen ingezet als karwats om 
onwillige kinderen weer bereidwillig te 
krijgen. De traditie van berkentakken 
als ransel zag je ook bij het vee. Om 
verzekerd te zijn van veel kalveren 
werd het slaan met een berkenroede 
gezien als een positief  effect op de 
vruchtbaarheid. En als je het helemaal 
goed wilde doen, dan ranselde je ook 
het veld af  om het kwade te verdrijven 
en een goed nieuw jaar te bewerkstel-
ligen. De Finnen blijven dichter bij 
zichzelf. Ze hebben de gewoonte hun 
lichaam te geselen met berkentakken 
na een stoombad om de bloedcircula-
tie te bevorderen.
 
Traditionele alpenhoorns werden van 
berkenbast gemaakt. Indianen in Ca-
nada en Amerika gebruikten de ber-
kenbast voor hun kano’s. Een mooie 
Canadese documentaire over het 
maken van een kano van berkenbast is 
zeer de moeite waard om te bekijken. 
De traditionele berkenschorskano 
wordt volgens een Indiaanse opbouw 
gemaakt.

Wordt vervolgd.

Extra informatie:
Een kano maken van berkenbast: 
http://beta.nfb.ca/film/Cesar_et_
son_Canot_d_ecorce/ 
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Hilversummer Martin van Brakel, in 
het dagelijks leven juridisch adviseur, 
is de geestelijk vader van het project 
“Dress Your Address”. Dit project 
heeft als doelstelling om de woonom-
geving te verfraaien met geveltuinen. 
Van Brakel is van mening dat deze 
wijk wel een oppepper kan gebruiken. 
Van Brakel verwoordt het desgevraagd 
als volgt: 
“ “Noord” is een doorgangswijk met 
een hoog pitbullgehalte en weinig 
woon- en leefplezier. Er wonen rela-
tief  veel migranten en bij veel wonin-
gen zie je “gesloten gordijnen”. Veel 
gezinnen leven in een isolement en 
kampen met uitzichtloze problemen: 
drugs, alcoholisme, schulden, gezond-
heid, opvoeding van de kinderen en 
werkloosheid. Soms allemaal tegelijk 
op één adres. Er zijn ook relatief  veel 
mantelzorgers in deze wijk. De betref-
fende flats staan tegenover elkaar en 
daartussen ligt steeds een grasveld en 
plantenperk dat al jarenlang ontsierd 
wordt door veel molshopen. Verder 
zijn er veel losliggende stoeptegels, 
slechte fietspaden en wegen, en groene 
containers zonder deksel. Natuurlijk 
kan daar allemaal over geklaagd, maar 
dan moet je hier heel veel geduld 

hebben. Ervaringsdeskundigen weten: 
meestal wordt er niets aan gedaan.”

Meer moois voor eenvoudige 
wi jken
“In dit kader valt ook op dat de 
gemeente, op kosten van de belasting-
betalers, villawijken vaak wel voorziet 
van mooie bomen zoals magnolia’s 
en sierappels, en dat nalaat bij wijken 
waar mensen wonen die “mooi” ei-
genlijk veel harder nodig hebben. Het 
beleid lijkt er een van “mooi bij mooi” 
in plaats van “mooi waar het ‘t meest 
nodig is”, aldus Van Brakel. 
Ook valt op dat het puntentellings-
systeem voor woningwaardering nu 
irreëel in elkaar steekt. Een aantal 
aspecten die evident waarde hebben 
voor de woonomgeving, worden onte-
recht niet meegewogen voor de waar-
dering van de woonkwaliteit. Denk 
bijvoorbeeld aan de tenenkrommende 
gehorigheid van sommige woningen 
en het uitzicht: sommige woningen 
staan op korte afstand recht tegen-
over andere woningen, waardoor er 
te weinig privacy is. Van Brakel: “Als 
mens en rechtsgeleerde vind ik dat on-
rechtvaardig en met de aanpak van de 
huurtoeslag waarschijnlijk in aantocht, 

mag dat best eens op de agenda gezet. 
In feite past de huidige puntentelling 
voor de kwaliteit van huurwoningen 
veel meer bij vrijstaande villa’s dan 
bij de kwaliteit waarin veel huurders 
wonen. En ook daarom streef  ik naar 
verbetering van het uitzicht, naar 
meer geveltuinen.”

Verbetering van onderop
Van Brakel besloot zelf  de hand-
schoen op te pakken en een activiteit 
te bedenken om zijn wijk van onderop 
te versterken. Samen met zijn buur-
man heeft hij zo’n acht jaar geleden 
enkele tegels verwijderd bij zijn gevel, 
de ontstane gaten gevuld met plant-
aarde en er het nodige aan kruiden 
en klimmende struiken geplant. Het 
bloeiende resultaat leidde tot de 
nodige complimenten van voorbijgan-
gers. Dat bracht hen op de gedachte 
om hun concept op grotere schaal 
toe te passen. Na een inventarisatie 
in de buurt, eind 2009, bleek dat er 8 
huishoudens (een grote 70% van het 
bevraagde aantal, want veel mensen 
waren steeds niet thuis) belangstel-
ling hadden voor groen aan de gevel. 
Een projectvoorstel werd geboren en 
opgestuurd naar het Oranjefonds. 

 Kleed je huis aan met een geveltuin
Door Sander Koopman

In veel woonwijken verdwijnt er steeds meer groen. Voortuinen worden bestraat en plantsoentjes omgevormd tot parkeerplaatsen. Soms komt er 
echter groen bij op onverwachte plekken. Wie in het voorjaar langs de Erfgooiersstraat fietst, ontwaart ter hoogte van het middelste huizen-
blok tussen de grasvelden een schitterende Blauwe regen aan de voorgevel. Het portiek in ‘t groen staat in schril contrast met de wat grauw 
aandoende overige entrees. Wie of wat zit hierachter?
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Het ondernemende duo heeft ook 
het Wijkteam Noord benaderd voor 
medewerking. Helaas honoreerde het 
fonds de aanvraag vooralsnog niet, 
en ook het Wijkteam Noord bleef  in 
gebreke door, ondanks een herinne-
ring, zeer laat en niet echt gepast en 
enthousiast te reageren. “Zij worden 
betaald voor het laten werken van 
het creatieve en kritische brein, wij 
niet – maar het lijkt wel andersom”, 
aldus Van Brakel. Hij heeft wel hoop 
gekregen dat het Oranje Fonds na 
wat aanpassingen in de afspraken met 
bewoners alsnog positief  zal reageren.

Andere wegen
 Intussen was het gevolg dat het pro-
ject in een impasse dreigde te geraken. 
Het aanleggen van een geveltuin kan 
al met bescheiden financiële midde-
len: voor zo’n € 50,- tot € 100,- heb 
je al een volledig ingericht tuintje. 
Voor het inrichten van tuintjes op 
grotere schaal is echter toch wel een 
aardige organisatie nodig. Zo moe-
ten er vrijwilligers geworven worden, 
tegels moeten verwijderd worden, het 
vrijkomende zand moet afgevoerd 
worden, tuinaarde, mest en planten 
moeten worden aangeschaft en in de 
tuin worden verwerkt. Al met al een 
behoorlijke klus waarvoor veel handjes 
nodig zijn.
Van Brakel moest dus op zoek naar 
andere wegen om zijn droom te reali-
seren. Zo heeft hij deelgenomen aan 
het evenement Beursvloer, waar overi-
gens ook onze vereniging present was. 
Op dit evenement komen vrijwilligers-
organisaties en bedrijven met elkaar in 
contact om volgens het aloude princi-
pe “voor wat hoort wat” afspraken te 
maken over het uitwisselen van dien-

sten. Met woningbouwvereniging “De 
Alliantie” is overleg geweest. Daarbij 
is bij De Alliantie en de gemeente 
benadrukt dat de aanwezigheid van 
een geveltuin met gewone planten en 
klimplanten geen bezwaar hoeft te zijn 
voor onderhoudswerkzaamheden aan 
woningen. In overleg met de opzichter 
en schilders en dergelijke kan er hier 
en daar wat gesnoeid worden. Touw-
tjes waar de klimplanten aan hangen 
kunnen tijdelijk losgemaakt worden, 
en struiken kunnen met touwen tijde-
lijk opzij worden getrokken. Daarna 
kan men toch overal bij en het nodige 
werk doen. 
Overigens heeft “Dress Your Ad-
dress” inmiddels een idee ontwikkeld 
voor een technische constructie die 
het nog makkelijker maakt om, als 
dat voor onderhoudswerkzaamheden 
nodig is, een klimplant tijdelijk “weg 
te buigen”. Die uitvinding lijkt ons een 
subsidie waard. 
Inmiddels heeft de Gooise Praktijk-
school hulp toegezegd bij de aanleg 
van tuintjes. Er blijft echter nog 
behoefte aan extra vrijwilligers, plant-
goed, coördinatiecapaciteit en deelne-
mers; temeer daar het Van Brakel niet 
helemaal duidelijk is of  alle oorspron-
kelijk aangemelde huishoudens nog 
steeds belangstelling hebben: “Het 
verloop in de wijk is groot, dus het kan 
zomaar zijn dat er een jaar later ie-
mand anders woont. Daarnaast merk 
ik ook dat mensen wellicht in een op-

welling “ja” zeggen en op de langere 
duur de motivatie weer verdwijnt. Je 
kan dus het beste zo snel mogelijk van 
de gelegenheid gebruik maken.”. Van 
Brakel wil als ervaringsdeskundige 
desgewenst graag optreden als “gevel-
tuinambassadeur” voor het geven van 
adviezen.

Ook geveltuinen in Oost?
Het is duidelijk dat er in het oosten 
van Hilversum eveneens talloze mo-
gelijkheden zijn voor het aanbrengen 
van geveltuinen. Ook in dit deel van 
Hilversum vinden we merendeels 
kleine tuinen en versteend aandoende 
straatbeelden. Van Brakel beaamt dat 
het initiatief  van zijn buurman en 
hemzelf  zeker breder toepasbaar is. 
De beperkte capaciteit van de project-
organisatie vormt hierbij echter een 
knelpunt. Om zijn initiatief  breder 
te laten landen heeft van Brakel, die 
ook journalist is, ook al ideeën voor 
een TV-programma: “In de huidige 
tuinprogramma’s vervult groen vaak 
een bijrol, en de inrichting die in deze 
programma’s wordt toegepast is toch 
vooral voorbehouden aan de wat 
meer vermogende burger. Ik wil juist 
laten zien dat je met kleinschalige en 
goedkope initiatieven ook mooie tui-
nen kunt maken, en door de manier 
waarop wij het aanpakken verbeteren 
we ook nog eens de sociale cohesie in 
een buurt. Dat laatste is voor mij ook 
een belangrijke doelstelling”.

Foto op de pagina hiernaast: 
De Blauwe regen in volle bloei.

Foto hieronder:de geveltuin aan de Erfgooiersstraat. 
Dankzij slimme afspraken konden de schilders toch 
gewoon hun werk doen.

Foto links: Het verschil tussen een portiek zonder en 
met betuining is levensgroot.
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De laatste hobbel alvorens een tuin-
tje in te richten zou nog de gedachte 
kunnen zijn dat een geveltuin veel 
onderhoud vraagt. En voor tuinonder-
houd heeft een huishouden gemiddeld 
steeds minder tijd beschikbaar dankzij 
de opmars van computer en internet. 
Maar door een slimme keuze van de 
beplanting kan de beheerinspanning 
uitstekend worden afgestemd op de 
capaciteiten van de eigenaar. Klim-
mende planten zullen bijvoorbeeld 
relatief  veel inspanning vragen. Een 
Blauwe regen, Oosterse wingerd of  
andere klimmer zal toch enkele keren 
per jaar gesnoeid moeten worden, en 
sommige soorten moeten ook geleid 
worden. Eénjarige planten verbrui-
ken relatief  veel water, waardoor je 
in de zomer meermalen per week 
moet bewateren. Maar bijvoorbeeld 
zonnebloemen kunnen aardig wat 
droogte verdragen en kleden de 

gevel ook mooi aan. Vaste planten of  
dwergstruikjes, bijvoorbeeld dwerg-
conifeertjes of  kruiden als lavendel en 
rozemarijn, hebben meestal weinig 
onderhoud nodig. 
Voor oudere mensen kan de behoefte 
aan lessen in tuinonderhoud van De 
Gooise Praktijkschool mogelijk een 
oplossing bieden. Een voorbeeld van 
hoe het kan: woningbouwvereniging 
Vesta en de stichting Mooi in Zoeter-
meer laten leerlingen van het Oranje 
Nassau College als maatschappelijke 
stage tuinen opknappen van 55+ 
bewoners die niet in staat zijn dat zelf  
te doen, meldt het Algemeen dagblad 
van 11 juni 2010. Er hebben zich 
al zes leerlingen gemeld. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen, voor wie 
een maatschappelijke stage verplicht 
is, ook een praatje maken met de 
bewoners. 
Ook is het goed mogelijk om in het 

geveltuintje kleinfruit of  groente te 
kweken, waarmee je naast een groene 
gevel ook nog eens je eigen voedsel 
verbouwt!

Het is duidelijk: aan mogelijkhe-
den geen gebrek, maar vrijwilligers 
en materialen zijn hard nodig. Wie 
Martin van Brakel wil ondersteunen 
bij zijn initiatief, kan contact met hem 
opnemen via de elektronische post: 
smart.innovations1@gmail.com. Er is 
behoefte aan nog een mede-initiatief-
nemer, vrijwilligers voor de aanleg van 
tuinen, gegadigden die een geveltuin 
willen, en aan potgrond, planten en 
vervoer.

Noot redactie: belangstellenden die 
niet beschikken over een computer 
met internet kunnen contact opnemen 
met de eindredacteur van dit blad, zie 
het colofon.

Projectkantoor “Anna’s Huis” is verplaatst
Begin april is de tijdelijke kantoor- 
en vergaderruimte “Anna’s Huis” 
weggehaald van het parkeerterrein 
bij de Bergvijver. Op de foto wordt 
het middendeel van het onderhand 
vertrouwde oranje gebouwtje van het 
parkeerterrein af  gereden, met als be-
stemming een plek op het terrein van 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
Het tijdelijke projectkantoor is half  
juni 2006 op het parkeerterrein neer-
gezet. In de afgelopen jaren werd er 
regelmatig in verga-
derd over de voort-
gang van Plan Anna’s 
Hoeve, en aanvanke-
lijk was ook ambtelijk 
projectleider Ruud 
van Gorkom van de 
provincie Noord-
Holland er vaak te 
vinden. 

Maar in dat jaar 
begonnen belangrijke 
onderdelen van Plan 
Anna’s Hoeve vast te 
lopen zodat het kan-
toortje steeds minder 
gebruikt werd. Pas 
enkele weken voor 
de raadsverkiezingen 
van 3 maart werd het 
project weer vlotge-
trokken. Zoals we in 
de krant hebben kun-
nen lezen was daar 

een grote (financiële) bijdrage van de 
provincie voor nodig. 
Op 13 oktober 2009 werd er gewerkt 
aan het opknappen van de buitenkant 
van het kantoortje. Verouderde infor-
matie over Plan Anna’s Hoeve aan de 
buitenkant zou gaan verdwijnen. Er 
werd een mooie nieuwe plasticlaag 
overheen geplakt. ‘s Ochtends vertelde 
de medewerker die daar aan het werk 
was vrijuit over wat hij allemaal nog 

meer ging doen. Maar ‘s middags was 
hij verdwenen, en het werk is nooit 
afgemaakt. Achteraf  kan worden 
verondersteld dat die klus is ingetrok-
ken omdat er intussen was besloten 
om het kantoortje naar het zuiverings-
terrein te verplaatsen. Daar heeft het 
gebouwtje geen functie meer voor 
de publieksvoorlichting. En het staat 
daar achter een gesloten hek, en is dus 
beter beschermd tegen vandalisme. 
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Die berging was tot voor kort gepland 
in het bosgebied aan de noordwest-
kant van het Laarder Wasmeer, achter 
de Philipsgebouwen en langs de 
Anton Philipsweg. Het Goois Natuur-
reservaat (GNR) is daar nooit gelukkig 
mee geweest. De nieuwe oplossing, 
mogelijk geworden door de voorgeno-
men wegverbreding van de A27 naar 
2 x 3 rijstroken, betekent winst voor 
iedereen.

Een kaartje uit 2009 toont nog, links 
boven de plek voor de nieuwe RWZI, 
de geplande waterberging, die hier 
dus niet zal komen. In plaats daarvan 
zal dit natuurgebied recreatief  worden 
ingericht.
Het andere kaartje toont de vlinder-
strikaansluiting zoals die in de jaren 
zestig op eigen initiatief  is aangelegd 
door Rijkswaterstaat. Daar ging 
men er toen van uit dat er ooit een 
verkeersweg langs de Hoorneboegse 
Heide zou komen. Die was echter 
toen al hoogst omstreden. Intussen 

ziet Rijkswaterstaat wel in dat die weg 
er nooit komt. De simpele nieuwe 
T-aansluiting komt ongeveer tussen de 
letter P op de kaart en de plek waar 
momenteel de oprit richting Almere 
over de A27 heengaat. De afslaande 
verkeersstromen gaan elkaar dan bij 
het nieuwe viaduct van de A27 over 
de aansluitingsweg wel kruisen: dat is 
een nadeel t.o.v. de huidige situatie. 

De nieuwe waterberging komt onge-
veer tussen de hoogteaanduidingen 
3,4 en 4,6 meter. Ten westen van de 
te verwijderen oprit uit de richting 
Hilversum ligt een langwerpige strook 
grond die particulier bezit is. De eige-
naar heeft deze grond tot nu toe nooit 
willen verkopen. Niettemin hoopt men 
voor de waterberging ook een stuk van 
dit nog particuliere terrein te kunnen 
gebruiken. Alles wat vrijkomt door het 
verwijderen van overbodig geworden 
asfalt zal door Rijkswaterstaat worden 
afgestaan aan GNR. 
Waternet is verplicht om waterber-

Lussen op-  en afrit  A27 verdwi jnen (mede) voor Plan Anna’s Hoeve
Door Gerard Peet

De ingewikkelde op- en afrit Hilversum (nummer 33) van de A27, de z.g. “vlinderstrik”, gaat verdwijnen en wordt vervangen 
door een simpele T-aansluiting. De lange oprit richting Utrecht en de “lus” richting Almere gaan verdwijnen om plaats te maken 
voor een calamiteitenberging: een opvanggebied voor regenwater na zeer zware regenbuien.

gingen in te richten, als gevolg van de 
wettelijke regels voor waterbeheer in 
de 21e eeuw, waarbij rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheid van 
extreem zware en langdurige regenval, 
ook al wordt die maar enkele keren 
per eeuw verwacht. Het vijvergebied 
van Anna’s Hoeve is nu al zo’n water-
bergingsgebied. De vijvers, waarvan 
het peil nu in de loop van het jaar 
zo’n beetje varieert van 80 tot 160 cm 
boven NAP en die voor waterberging 
tijdelijk tot 350 cm zouden kunnen 
stijgen (de Speelweide loopt dan ook 
helemaal onder water), vormen al een 
gigantisch groot opvangbekken maar 
dat is kennelijk nog niet genoeg. Als 
we naar de armetierig lage waterstand 
van de vijvers kijken dringt de ge-
dachte zich op: laat die extreem zware 
buien maar gauw een keer komen. 
En: wie weet hoeveel (tientallen?) 
jaren het zal duren voordat de nieuwe 
waterberging tussen de Laapersheide 
en de A27 voor de allereerste keer 
echt nodig zal zijn



18 AnnA’s Hoeve Koerier 

Door Gerard Peet

De afgelopen maanden is er hard 
gewerkt in de groenstrook, tussen de 
tijdelijke sporthal en de spoorbaan. 
Er zijn bomen gekapt, oude leidin-
gen opgegraven en nieuwe gelegd, de 
voetbalkooi is verwijderd en bij het 
kruispunt met de Minckelersstraat is 
een nieuw stukje weg aangelegd. En-
kele foto’s geven daar een beeld van. 
En dat is allemaal nog maar het begin. 
Er gaat nog veel meer gebeuren. 
Omwonenden zijn al sinds december 
2009 betrokken bij het ontwerp voor 
de nieuwe vormgeving van de groen-
strook vanaf  de Brandweerkazerne tot 
aan de Liebergerweg. Er zijn enkele 
presentatie- en inspraakavonden ge-
weest, en allerlei stukken hebben voor 
iedereen ter inzage gelegen. Voor het 
grootste deel van de groenstrook moet 
namelijk het bestemmingsplan aange-
past en/of  nader ingevuld worden.

Nieuw benzinestation
Op de kruising met de Minckelers-
straat komt een nieuw benzinestation 
voor Wiggerts, vlak achter de drie 
woningen tegenover de ingang van 
de oude zuivering (RWZI). Wiggerts 
moest verdwijnen voor de reconstruc-
tie van het Oosterspoorplein, en krijgt 
hier een nieuwe plek. Eerst moet hier 
de bodem gesaneerd worden. De rest 
van de ca. 50 m brede groenstrook 
wordt een open parkstrook, een groe-
ne recreatieve overgangszone tussen 

Ontwerp Groenstrook Anthony Fokkerweg nader t besluitvorming

Wellicht dat een enkeling dacht dat de werkzaamheden voor een HOV-baan al waren begonnen, maar gelukkig hadden de recente 
graverijen in de groenstrook tussen Anna’s Hoeve en de Anthony Fokkerweg een andere reden.

de wijk Liebergen en de toekomstige 
nieuwe woonwijk op het terrein van 
de bestaande RWZI (en de Accumula-
tievijver).
Voor het Talud langs het meest zuide-
lijke stuk van de Anthony Fokkerweg 
is geen plan in de maak, omdat dit 
gebied van GNR is, deel van natuur-
gebied Anna’s Hoeve. Overigens zijn 
de smalle voet van het talud en de 
westhelling ervan wel gemeentegrond. 
Ook hier is en wordt druk gewerkt. 
(De toegang naar Anna’s Hoeve vanaf  
de Mussenstraat moest er zelfs voor 
worden afgesloten, maar die is intus-
sen weer opengegaan.) Nadat alle 
leidingen hier zijn vernieuwd komen 
er parkeerplaatsen.
Alle inspraakreacties op het in april 
gepresenteerde ontwerp worden nu 
verwerkt, en over enige tijd zal het 
college van B&W (na verkregen advies 
van de gemeenteraad) het definitieve 
ontwerp vaststellen. 

Aanleg van een stamriool
Voor de nieuw te bouwen RWZI moet 
in het gebied ook nog een “stamriool” 
worden aangelegd. Dat is een heel 
dik stuk rioolpijp dat dient als eer-
ste piekberging. Het moet de eerste 
watergolf  na grote regenbuien kunnen 
opvangen. Grote delen van Hilversum 
hebben namelijk nog een gemengd 
rioolstelsel, waarbij het regenwa-
ter van straten en dakgoten en het 
“echte” rioolwater in één buis naar de 
RWZI worden gevoerd. Er wordt nog 

onderzocht waar het stamriool precies 
moet komen. 
Een fraaie presentatie over het nieuwe 
ontwerp voor de groenstrook is te 
zien op (en te downloaden van) de 
website van de gemeente Hilversum; 
adres: http://www.hilversum.nl/live/
index.jsp?nav=397&loc=1324810
&det=263577 (klik op de koppeling 
rechts op die pagina).

Een overzicht van de plannen
Uit de teksten over dit project (o.a. 
de presentatie en het verslag van 8 
april) nog de volgende citaten die een 
indruk geven van wat de Groenstrook 
allemaal gaat bieden.
-Recreatieve functie, sport en spel, 
verbinding met wandelpaden van het 
Goois Natuurreservaat.
-Speelplekken voor 2-6 jarigen en 
trapvelden. Er komt een diversiteit 
aan speelvoorzieningen voor kinderen 
tot 12 jaar. Er komt geen ontmoetings-
plek bestemd voor oudere jeugd. 
-Bijzondere boomsoorten.
-Langs Anthony Fokkerweg: parkeer-
plaatsen met hagen en laanbomen. Er 
komen ook ondergrondse afvalcontai-
ners.
- De (inmiddels verwijderde) speelkooi 
wordt iets kleiner en een stukje naar 
achteren geplaatst.

- De oversteek van de Minckelersstraat 
wordt opnieuw vormgegeven zodat 
tankwagens daar kunnen oversteken, 
en er komt een inritconstructie.

- Het benzinestation wordt zover 
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mogelijk oostwaarts in de groenstrook 
gebouwd om de beoogde zichtlijn 
in de lengterichting van de Anthony 
Fokkerweg open te houden. 

- Er komt een buitensportveld met 
kunstgras (wens van de jongeren). De 
ondergrond van de tijdelijke sporthal 
(die gaat verdwijnen) is niet geschikt 
voor een buitensportveld.

- Er komen hoogteverschillen (heuvel-
tjes), niet hoger van 1,20 m.

- Er komen hondenuitlaatvelden en 
er gaat een aanlijnplicht gelden. Een 
inspreker heeft ervoor gepleit om 
bepaalde speelgebieden wel te omhei-
nen (om loslopende honden buiten te 
houden).

- 2010 is het laatste jaar waarin de 
wagens van de kermisexploitanten in 
de groenstrook zijn gezet.

- Op de plek waar nu een directiekeet 
van saneringsbedrijf  Mourik staat, 
komt een gemaaltje, 4 m. hoog. (De 
maximaal toegestane bouwhoogte in 
de groenstrook is 6 m.)

- Er komt een persleiding om regen-
water van de Lorentzvijver naar de 
Speelweidevijver af  te voeren. (Dat 
water gaat nu met een grote omweg 
via tijdelijke buizen door het Laarder 
Wasmerengebied naar de Bergvijver.)

- Het scoutinggebouw staat buiten de 
groenstrook en blijft op dezelfde plek 
staan.

- Er komt geen verlichting in de 
groenstrook. Bij duisternis hebben 
wandelaars de keuze tussen wandelen 
in de donkere groenstrook of  over het 
verlichte trottoir.

- Ten noorden van de plek voor het 
benzinestation beginnen de werk-
zaamheden pas in 2011. De tijde-
lijke sporthal wordt verwijderd, het 
nieuwe stamriool wordt aangelegd 
en (zodra ook de nieuwbouw op de 
plek van de voormalige kappers-
school klaar is) wordt de groenstrook 
aangelegd en de Anthony Fokkerweg 
opnieuw ingericht.

In oktober 2006 was het al eerder 
gebeurd, maar in maart 2010 was het 
opnieuw raak. Tijdens het boswerk 
in Anna’s Hoeve en omgeving trof  
onze bosploeg onbezorgde geadres-
seerde post aan, ditmaal gedumpt 
door een bezorger van postbedrijf  
DHL Global Mail (en het daaraan 
verbonden Selektmail). Het ging nu 
“slechts” om een twintigtal adres-
sen, in winkelcentrum Seinhorst en 

Weer gedumpte geadresseerde post gevonden in Anna’s Hoeve
omgeving (Ripolinpad, Larenseweg). 
Er zaten o.m. exemplaren bij van het 
novembernummer 2008 van het blad 
“Ondernemen!” en van “Wij jonge 
ouders”, en een aantal wintercatalogi 
van IKEA. 

Het vinden van gedumpt ongeadres-
seerd drukwerk was de afgelopen 
jaren aan de orde van de dag, maar 
de maatregelen die daar in onze regio 

onlangs tegen genomen zijn lijken hun 
vruchten af  te werpen. Het dumpen 
van geadresseerde post is gelukkig 
zeldzaam, maar natuurlijk nog kwa-
lijker.
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De acties waren georganiseerd door 
Versa Welzijn o.l.v. opbouwwerkster 
Tukkie Tuk, met medewerking van 
Henny Bergsma (bestuurslid VBAH) 
en Martina Evers (redacteur Koerier). 
Voor vrijdag was er geen schoolklas 
gecharterd, maar wel een groep van 
15 gemeenteambtenaren van Hilver-
sum, die samen met enkele Versa- en 
VBAH-medewerkers de Berg van 
Anna’s Hoeve en de bermen van de 
Weg over Anna’s Hoeve onder handen 
namen. Daarna ook nog de oevers 
van de Bergvijver. Gelukkig werkte het 
weer goed mee. Vooraf  werd er bij de 
kantoorkeet “Anna’s Huis” op de par-
keerplaats een groepsfoto gemaakt. Er 
werd een ongelooflijk grote hoeveel-
heid zooi bij elkaar geraapt. Lang niet 
alles paste in de (tientallen) vuilniszak-
ken die gevuld werden. Maar er was 
ook rommel zoals vloerkleden, servies-
goed, een kapotte slee, een fietswrak, 
een speelgoedtractor, een gestolen 
portefeuille met inhoud van een in-
woonster van Baarn (behalve geld zat 
alles er zo te zien nog in), en zelfs een 
laptoptas met volledige inhoud van 
een blij-verraste BAM-medewerker 

uit Huizen. De tas was uit zijn auto 
gestolen, maar gelukkig zat zijn laptop 
er toen niet in. De teleurgestelde dief  
had de tas toen maar in de Bergvijver 
gedumpt. Na afloop werden er twee 
NL.Doet oorkondes uitgereikt en werd 
de verzamelde rotzooi door een SBS-
vrachtwagen afgevoerd. 

Magere opkomst
De zaterdagochtendactie voor omwo-
nenden trok helaas slechts 4 vrijwil-
ligers, allen leden van de VBAH, 
inclusief  de organisatoren! Er waren 
overigens wel enkele afmeldingen 
wegens ziekte of  plotselinge verhin-
dering. Ditmaal werkte het weer niet 
mee: tussen tien en twaalf  regende 
het regelmatig, maar gelukkig niet erg 
hard. Bij het startpunt, de slagboom 
Liebergerweg/Anthony Fokkerweg, 
was het meteen duidelijk welk ge-
bied het zwaarst vervuild was en dus 
aangepakt moest worden. Niet het 
vijvergebied van Anna’s Hoeve, maar 
de groenstrook langs het hek van de 
Accumulatievijver. Het leek daar op 
sommige plekken wel een illegale 
vuilstort! De foto’s met het verzamelde 

Grote schoonmaak voor Anna’s Hoeve en omgeving
Op vrijdagmiddag 19 maart kreeg Anna’s Hoeve een grote schoonmaakbeurt in het kader van de vrijwilligersactie NL.Doet in de week 
van Nederland Schoon. En op zaterdagochtend 20 maart kreeg de actie nog een staartje.

afval en de vier schoonmakers spreken 
boekdelen. 

Anna’s Hoeve zomerschoon  
gemaakt
Op zaterdag 5 juni hebben 11 en-
thousiaste vrijwilligers Anna’s Hoeve 
wederom ontdaan van flink wat zwerf-
vuil. De weggooiers waren ook weer 
druk geweest sinds de vorige actie, 
waardoor het schoonmaakteam erin 
slaagde om in slechts twee uur tijd het 
volgende te verzamelen: 15 vuilniszak-
ken rommel, een bromfietsframe, een 
compleet autowiel (velg en band) en 
een grote band van een landbouw-
voertuig. Het meeste vuil lag langs de 
oevers van de vijvers en nabij de wa-
terrand. Vuilgrijpers werden verzorgd 
door het regionale zwerfafvalproject 
“Schoon Gooi en Vecht”. De Stad 
Beheer Service (SBS) van Hilversum 
zorgde voor het ophalen van het vuil. 
Namens de Vereniging tot Behoud 
van Anna’s Hoeve en alle andere 
liefhebbers van dit mooie gebied een 
heel hartelijk en warm dankjewel aan 
iedereen die een steentje heeft bijge-
dragen aan deze actie.

De vrijdagploeg

De zaterdagploeg
De oogst van de zomeractie
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De oogst van de zomeractie

Agenda
Liefhebbers van het buitenleven kunnen hun hart ophalen 
de komende tijd. Hierbij een overzicht van de in Anna’s 
Hoeve voorziene activiteiten dit najaar. Weet u nog activi-
teiten in of  rond Anna’s Hoeve? Neem dan contact op met 
de redactie.

18 september: 
uitnodiging Werkdag in het landschap 2010

Graag nodigt Landschap Noord-Holland jullie uit voor de 
jaarlijkse Werkdag in het Landschap. Deze dag zal weer 
in het teken staan van uitwisselingen en ervaringen van 
vrijwilligersgroepen over beheer en onderhoud van al die 
Noord-Hollandse landschappen. Natuurlijk zullen we de 
handen uit de mouwen steken en het nodige leren tijdens 
het excursieaanbod. 

We zijn dit jaar te gast bij de Vereniging tot Behoud van 
Anna’s Hoeve en het Goois Natuurreservaat. Aan het begin 
van de dag komen we samen in Groepsverblijf  ’t Laer, 
midden in de natuur. Daarna gaan we volop aan het werk 
in Anna’s Hoeve en omgeving. Oorspronkelijk is Anna’s 
Hoeve aangelegd als parkbos met water en heuvels. Dank-
zij actief  beheer door het Goois Natuurreservaat, hierbij 
ondersteund door de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve, zijn de natuurwaarden van het gebied toegenomen. 
Er is nu een uitgebreide vegetatie aanwezig van bos, heide 
en graslanden kenmerkend voor het Gooi. De Vereniging 
tot Behoud van Anna’s Hoeve is in 1984 opgericht uit zorg 
voor het duurzaam voortbestaan van Anna’s Hoeve. De 
bosploeg werkt aan het terugdringen van de Amerikaanse 
vogelkers, organiseert schoonmaakacties tegen zwerfvuil 
en ontdoet de heidevelden van boomopslag. De vereniging 
blijft zich inzetten om het gebied te behouden en te behe-
ren als natuurgebied.

Wij nodigen alle bij Landschap Noord-Holland aangesloten 
vrijwilligers van harte uit om deel te nemen aan de Werk-
dag in het Landschap 2010. Inmiddels is het definitieve 
programma bekend. U kunt u inschrijven bij secretariaat@
landschapnoordholland onder vermelding van “werkdag in 
het landschap 2010”.

Met vriendelijke groeten,
Lidy Zeinstra
Coördinator vrijwillig natuurbeheer

Van harte aanbevolen door het bestuur en de redactie!

16 oktober: 
najaarsactie, zwerfvuilruimen in Anna’s Hoeve

Na de succesvolle actie in juni, maken we nog een rondje 
om zwerfvuil te verwijderen. Met z’n allen even lekker 
buiten bezig zijn in de herfst en als beloning een stukken 
schoner Anna’s Hoeve. Hoe meer mensen meedoen, hoe 
gezelliger het is! Je bent van harte welkom.

Wanneer:  zaterdag 16 oktober 
Hoe laat: tussen 10.00 en 11.30
Waar:    Verzamelen bij de slagboom kruising  

Liebergerweg / Anthony Fokkerweg.

Wij zorgen voor vuilniszakken en vuilgrijpers. En voor 
afvoer van de rommel.
Neem - als je ze hebt - zelf  werk- of  tuinhandschoenen 
mee, wij hebben er ook een aantal klaarliggen om te lenen. 
Rubberlaarzen zijn handig voor als je langs de waterkant 
wilt werken.

Deze activiteit maakt deel uit van het regionale zwerfafval-
jaar in Gooi en Vechtstreek. De gezamenlijke gemeenten, 
in samenwerking met GNR, GAD en Natuurmonumenten, 
hebben dit thema als speciaal aandachtspunt in de periode 
maart 2010-maart 2011.

7 november: 
Maple Leaf cross

Al jaren wordt in november in Anna’s Hoeve de Maple 
Leaf  cross gelopen. De organisatie hiervan, die onderdeel 
uitmaakt van de Gooise Atletiek Club (GAC), wil graag 
een keer in de Anna’s Hoeve Koerier deze  cross onder de 
aandacht brengen. Uiteindelijk is het goed om te weten dat 
veel mensen genieten van Anna’s Hoeve!

Vlak na de tweede wereldoorlog, 1946, is de eerste Maple 
Leaf  cross gelopen ter ere van onze Canadese bevrijders. 
Dat verklaart ook de naam van de cross! De maple leaf  
(het blad van de suikeresdoorn, red.) is het symbool van de 
Canadese vlag. 
Tijdens de 60e editie (2007) hebben we ons wedstrijdterrein 
weten te sieren met een aantal voertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog om de juiste stemming erin te brengen.
De Maple Leaf  cross is een van de grotere crossen in de 
regio. Er staan altijd regiotoppers aan de start van de 9 
km-wedstrijd en de korte cross van 3 km. Tijdens de Maple 
Leaf  cross is er ook een jeugdloop (1500 meter) en het is 
zeer leuk om te zien hoe die lopertjes zich vol overgave 
in de strijd gooien. Als slot van het programma vindt de 
recreatieloop plaats en de recreatieve loper kan kiezen uit 
3, 6 of  9 kilometer. Deze prestatieloop is voor iedereen 
toegankelijk.
Ook de Maple Leaf  cross gaat met zijn tijd mee. Als 
faciliteit is er bijvoorbeeld kledingruimte bij VV Wasmeer 
en op het wedstrijdterrein staan toiletten, maar sinds een 
aantal jaren heeft de Maple Leaf  cross ook een eigen web-
site www.mapleleafcross.nl . Dit jaar gaat er ook gewerkt 
worden met een calamiteitenplan, en het Rode Kruis staat 
langs het parcours.
Dit jaar wordt het evenement opgevrolijkt door Omar Seck, 
een djembéspeler. Hij zal o.a. de warming-ups begeleiden 
met zijn trommelen, maar er is ook gelegenheid om met 
hem te oefenen/spelen. En in november zal ook de koek en 
zopie niet ontbreken !

Nieuwsgierig geworden naar de Maple Leaf  cross ?
Kijk op www.mapleleafcross.nl of  mail naar  
info@mapleleafcross.nl !
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Tot 19 juni lag de “Aanvraag aanleg-
vergunning” voor een nieuwe visstei-
ger in de Bergvijver ter inzage in het 
stadskantoor van Hilversum. Die vis-
steiger komt in de plaats van de oude 
steiger die moest verdwijnen voor de 
waterbodemsanering. Waarschijn-
lijk wordt de steiger komend najaar 
aangelegd.
De nieuwe steiger, die met 20 bij 3 
meter iets langer en breder wordt dan 
de oude, komt dichter bij de Weg over 
Anna’s Hoeve te liggen dan de vorige. 
Zie plattegrond, waarop de nieuwe 
plek en het voorlopige tracé van een 
toegangspad voor de duidelijkheid 
spierwit zijn gemaakt. Een vijfhoek 
geeft het gebied aan van de voormali-
ge aanlegsteiger voor roeibootjes: nog 
steeds gemeentelijk eigendom. Waar 
de nieuwe steiger komt, ligt nu een 
soort strandje, dat al veel door henge-
laars wordt gebruikt. Vóór de nieuwe 
steiger zal de vijver worden uitgediept. 
Het vrijkomende zand kan gebruikt 
worden om het strandje op te hogen 
voordat de steiger gebouwd wordt. 
De steiger wordt aan drie zijden 
omsloten door een sierlijk hekwerkje 
met openingen : zie vooraanzicht en 
bovenaanzicht. 
Op de tekening staat een lijn met “wa-
terpeil” maar er staat niet bij welke 
NAP-hoogte daarmee wordt bedoeld. 
Op de tekening voor de Nieuwe Brug 
(aangelegd oktober 2009) was dat 120 
cm boven NAP. Sinds alle grote vijvers 
weer één geheel vormen, is dat inder-
daad wel ongeveer het gemiddelde 
vijverpeil. Aan het eind van een droge 
zomer kan het water makkelijk een 
halve meter lager staan, maar aan het 
eind van een natte winter ook wel een 
halve meter hoger. Vroeger liep de vis-
steiger onder water als het peil boven 
260 cm NAP kwam. Dat gebeurde na 
zeer grote regenval. De nieuwe steiger 

Nieuwe vissteiger in Anna’s Hoeve komt eraan
gaat waarschijnlijk bij waterpeil boven 
200 cm NAP onderlopen. Omdat de 
waterstand nu veel lager is dan vóór 
de waterbodemsaneringen zal dat ook 
nu waarschijnlijk slechts zelden gaan 
gebeuren.
GNR was eerst van plan om de nieu-
we vissteiger aan te leggen in de Vijver 
bij het voormalige Witte Strandje, 
omdat men de recreatie in Anna’s 
Hoeve graag zoveel mogelijk in het 
westelijke deel van Anna’s Hoeve ge-

concentreerd ziet. Het oostelijke deel 
is belangrijk als ecologische verbin-
ding tussen het Gooise en Utrechtse 
deel van de Heuvelrug. Daarom ziet 
men daar graag zoveel mogelijk rust 
in het gebied. De Hengelsportvereni-
ging Hilversum heeft die andere plek 
echter afgeraden omdat die moeilijk 
toegankelijk en nogal afgelegen is. Tij-
dig hulp vinden in noodgevallen zou 
daar een probleem kunnen opleveren. 

Kaartje met de plek waar de 

nieuwe steiger wordt aangelegd
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… dat zijn enkele onderwerpen in 
onderstaande bonte mengeling van 
nieuwtjes en weetjes over Anna’s 
Hoeve.
Op donderdag 11 maart begon het 
aanplanten van jonge loofbomen 
voorbij wegviaduct Zandheuvel, waar 
onlangs alle oude naaldbomen zijn 
gerooid. Op de foto zijn medewerkers 
van Van der Grift in Zeist bezig met 
het aanplanten, in opdracht van het 
Goois Natuurreservaat (GNR). Op 
dit voormalige bosperceel werd af  en 
toe door brommers en motorrijders 
illegaal gecrosst. Drie motorcrossers 
zijn op heterdaad betrapt en hebben 
een flinke boete gekregen.
GNR vond dat het gazon van de nieu-
we Speelweide na vier jaar wel wat be-
mesting kon gebruiken. Daartoe werd 
dinsdag eerst het terrein geëgaliseerd, 
waarbij o.m. alle molshopen werden 
gladgestreken. Daarna werd mest op 
de Speelweide gespoten. De paal van 
de educatieve grondwatermeter kreeg 
ook de nodige spetters mee, maar dat 

regent er wel weer af. Over mollen 
gesproken: de Zoogdiervereniging 
inventariseert momenteel waar 
in Nederland mollen voorkomen. 
Ook u kunt daar aan meedoen, via 
http://www.zoogdiergezien.nl/. 
Vlak voordat het egaliseren begon 
waren er op de Speelweide al zo’n 
400 molshopen geteld en doorge-
geven. De foto toont dat er na het 
egaliseren en bemesten al weer 
nieuwe molshopen zijn opgewor-

pen.
Aan de overkant van het parkeerter-
rein bij de Bergvijver heeft de ge-
meente alle hekken rondom het voor-
malige restaurantterrein weggehaald. 
Tevoren waren enkele dode bomen 
gerooid, die beschadigd waren door 
de brand(en) in Paviljoen De (Nieuwe) 
Anna’s Hoeve, op 15 augustus 2005 
en daarna.
Horecaondernemer Franck Roden-
burg van Castellum Novum heeft 
hier overigens geen belangen meer. 
Hij had een erfpachtcontract met de 
gemeente, maar dat is voortijdig be-
eindigd. Het wachten is nu op een ge-
meentelijk besluit om het restaurant-
terrein over te dragen aan het GNR. 
Hopelijk blijkt het nieuwe College van 
B&W op dit punt voortvarender dan 
het vorige. Het zou ook mooi zijn als 
het oude woonhuisje Anna’s Hoeve 
weer snel een normale bestemming 
zou kunnen krijgen. De krakers die 
er nu wonen hebben er een smerige 
bende van gemaakt. 

Mest,  mollen, jonge aanplant,  een jaar tal, 
dri jfvuil  en een smerige bende … 

Mest en molshopen op de Speelweide

Jonge aanplant

Oud-voorzitter 
Mei jnder t Ruitenberg
in de Gemeenteraad
Meijndert Ruitenberg, tweede op de 
lijst van de (mede door hem opgerich-
te) nieuwe politieke partij Hart voor 
Hilversum, is na de gemeenteraads-
verkiezingen van maart gekozen tot 
lid van de Gemeenteraad. De partij, 
met de bekende mediapersoonlijkheid 
Léonie Sazias als lijsttrekker, behaalde 
verrassend 4 zetels. Meijndert Ruiten-
berg kwam in maart 1998 “op proef ” 
meedraaien in het bestuur van onze 
Vereniging, en trad op 19 april 1999 
officieel tot het bestuur toe, als voor-
zitter (opvolger van Jelle Harder). Hij 
bleef  voorzitter tot zijn aftreden op 24 
april 2007.
Léonie Sazias zat al in de Gemeen-
teraad, maar voor een nu opgeheven 
partij die is ontstaan als afsplitsing van 
Leefbaar Hilversum, indertijd opge-
richt door Jan Nagel, die in zijn tijd 
als wethouder (2001 - begin 2002) de 
grootste “politieke vijand” van onze 
Vereniging was.
Traditiegetrouw stond onze oud-
voorzitter Jelle Harder weer op (een 
onverkiesbare plaats op) de lijst voor D 
‘66, de grote winnaar van de raads-
verkiezingen 2010. D ‘66 is Anna’s 
Hoeve altijd zeer goed gezind geweest. 
Maar over het plan voor een snelle 
busbaan door Anna’s Hoeve, langs het 
spoor, zijn in D ‘66 de meningen toch 
wat verdeeld. Lijsttrekker Erik Boog, 
de laatste vier jaar verkeerswethouder 
van Hilversum, was vóór. Dat kan van 
Jelle Harder niet gezegd worden. De 
Christenunie, ook een partij die de 
natuur hoog in het vaandel heeft, en 
waarvoor onze oud-secretaris Frances 
Carrière lange tijd actief  is (geweest), 
heeft eindelijk de langgekoesterde 
tweede zetel in de wacht gesleept.
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Spotje op safari:  hoe een piepklein spinnetje een luchtpiloot wordt 
Door Gerry Kluvers-Kessler

Ha Safari -Spotter!

Weet jij hoe kruisspinnen ervoor 
zorgen dat wij ze volgend jaar weer 
kunnen zien? Vóór de winter spint 
moeder Kruisspin een fijn web om 
haar eitjes. Spinrag noemen grote 
mensen dat met een duur woord. Het 
lijkt net op een balletje en erin zitten 
een heleboel eitjes. Wel meer dan hon-
derd! Moeder Kruisspin plakt dat bal-
letje vast op een beschut plekje, uit de 
wind en felle zon. Moeder spin blijft 
bij haar eitjes tot aan het einde van de 
herfst. Het balletje blijft de hele winter 
op dat plekje zitten. Het is beschermd 

tegen kou door het spinseldraad. Kijk 
maar eens bij de ramen van je huis. 
Schrijf  op een papiertje dat je volgend 
jaar in de lente opnieuw gaat kijken 
en hang je papiertje op de koelkast. 
Zo vergeet je het niet om weer te gaan 
kijken. Vet gezicht wat je dan ziet 
hoor! In de lente van het volgende 
jaar komen de jonge spinnetjes uit de 
eitjes. Het zijn wel meer dan honderd 
spinnetjes. Ze blijven eerst gezellig bij 
elkaar wonen in de pluizige bal. Als de 
spinnetjes groot genoeg zijn, springt 
de bal open en vallen de spinnetjes als 
een sterretje uit de bal. Je hoeft niet 
bang te zijn, want spinnen in Neder-

land zijn niet gevaarlijk en bijten niet. 
Alle jonge spinnetjes zoeken een plekje 
in de buurt of..... klimmen op een 
paaltje waar ze een vliegerweb spin-
nen en wachten tot ze door de wind 
meegenomen worden. Heel hoog de 
lucht in, zodat ze overal op de wereld 
neer kunnen komen. 

Zo wordt een piepklein spinnetje al 
vroeg een luchtpiloot en kan heel ver 
weg de wijde wereld in. 

Succes met je kleurplaat.

Spinnekop, spinnekop.

Zeg me eens waar loer je op?

Mugjes,  vl iegjes wil  je vangen

In je web bli jven ze hangen.

Je eet ze een voor een op.

Wat ben j i j  een schrokop. 

tot                                        spotje
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Door Gerard Peet

De bovenste lijn toont het verloop 
van het waterpeil van de vijvers van 
Anna’s Hoeve; de onderste lijn het 
verloop van de grondwaterstand zoals 
afgelezen van de Educatieve Grond-
watermeter op de Speelweide. Wan-
neer er een tijdlang helemaal geen 
nieuw water in de vijvers bij zou ko-
men, zouden beide lijnen met elkaar 
gaan samenvallen. 
Tot half  december staan er drie lijnen 
op de grafiek. De bovenste gaf  toen 
het peil van de achterste vijvers weer, 
de onderste het peil van de Speel-
weidevijver. Sinds in december de 
geul bij de Nieuwe Brug in Anna’s 
Hoeve door het Goois Natuurreser-
vaat is uitgediept, staan alle vijvers 
van Anna’s Hoeve weer met elkaar 
in open verbinding, uitgezonderd de 
Oude Poel die van de andere vijvers is 
afgekoppeld.
Van begin november tot begin april 
is het grondwaterpeil meer dan een 
halve meter gestegen. Daarmee ging 
ook het waterpeil in de vijvers om-
hoog. Dat is een jaarlijks verschijnsel: 

in het winterhalfjaar stijgt gemiddeld 
het peil, in het zomerhalfjaar daalt 
het weer. Maar er kunnen van jaar tot 
jaar wel grote verschillen optreden. 
Het is simpel: bij droogte zakt het wa-
ter en na overvloedige regenval stijgt 
het water! 
Na begin april 2010 zijn er slechts 
enkele korte natte periodes geweest: 
omstreeks 12 en 30 mei, en omstreeks 
8 juni. Alleen omstreeks 12 mei viel 
er flink wat water. Dat is in de gra-
fiek goed terug te vinden. Voor de 
rest was het droog, waardoor het peil 
rap zakte. Tot aan het noodweer van 
zaterdagavond 10 juli! Ook in de week 
daarna regende het nog enkele malen, 
waardoor het peil zich enigszins her-
stelde. 

Dat de vijvers nooit helemaal terug-
zakken tot de grondwaterstand is te 
danken aan het zogenaamde “inter-
ceptiewater” (gemiddeld ca. 4 cm 
vijverwater per dag) dat Anna’s Hoeve 
cadeau krijgt van het voormalige 
drinkwaterpompstation Westerveld. 

Vroeger kwam dat water in het Laar-
der Wasmeer terecht. Deze water-
stroom is te “danken” aan een in 1977 
geconstateerde verontreiniging van het 
voor Amsterdam opgepompte diepe 
grondwater. Daar bleken de gifstoffen 
“tri” en “per” in te zitten. Hoe dat gif  
in het grondwater is terechtgekomen 
is nooit opgehelderd. Het pompstation 
werd daarna gesloten, maar uit de 
putten met het verontreinigde water 
wordt nog steeds water opgepompt. 
Het is intussen 2010, dus 33 jaar later, 
en er zit nog steeds gif  in dat opge-
pompte water! Dat wordt er zo goed 
mogelijk uitgehaald, en het water gaat 
via de Lorentzvijver naar de Bergvij-
ver van Anna’s Hoeve. 

Waterstanden: toelichting bi j  de peilgraf ieken
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1  Tot welke klasse van soorten behoort 
de egel? 

2  Hoe warmt de egel zijn lichaam 
weer op?

3  Na hoeveel maanden is de West-
Europese egel in staat zich voort te 
planten?

4 Is de egel een nacht- of  dagdier?

5 Hoe wordt een egel geboren?

6  ‘Egel’ is afgeleid van het woord 
‘egh’. Wat betekent ‘egh’?

7  Hoe laag daalt de lichaamstem-
peratuur tijdens de wintermaanden?

8 Wat houden egels in de winter?

9 Wat doet een egel bij onheil?

10  Welk orgaan is zeer goed  
ontwikkeld bij de egel?

11  Wat eet een egel ondermeer graag 
in uw tuin?

12  Wat voor een eter is de egel van 
nature?

13  Waar zijn stekels met name 
van gemaakt?

14  Waartussen kunnen egels 
goed slapen?

15  Hoeveel zintuigen heeft een 
egel?

16  Zijn de oogjes bij de geboorte 
open of  gesloten?

17  Hoe geschiedt de  
voortplanting?

Puzzel:  egelweetjes 
Door Gerry Kluvers-Kessler

De oplossing van de puzzel in Koerier 
2010-1 is:  
Hemelsblauwe saffier. 

De antwoorden zijn: 1. Paalhouding, 
2. Oeverwand, 3. Meppen, 4. Febru-
ari, 5. Knipvlies, 6. Nestpijp, 7. Balts, 
8. Speelpijpen, 9. Snavel, 10. Kobalt-
blauw, 11. Wit, 12. Vergroeiing, 13. 
Standvogel, 14. Zwart, 15. Dofrood, 
16. Kingfisher, 17. Vis, 18. Bidden, 
19. Oranjerood.

Het is herfst, de egel gaat zich klaar 
maken voor de winter. Hij zal een 
vetlaag gaan opbouwen en zoekt naar 
materiaal voor z’n slaapnest. Het zou 
fijn zijn als de tuin diervriendelijk win-
terklaar gemaakt wordt. Uitgebloeide 
bloemen geven een prachtige aanblik 
met rijp erop. De insecten leven er 
wel bij en dus ook de egel. Een hoopje 
bladeren en takken maakt de kans 
groot dat de egel bij u in de tuin langs 
komt of  misschien zelfs wel blijft. Mis-
schien een goede gelegenheid om uw 
egelkennis eerst wat op te frissen?



Opgave l idmaatschap Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
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geeft zich op voor het lidmaatschap van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.  
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#





A
nn

a’
s 

H
oe

ve
 K

oe
ri

er

jaargang 27 nummer 3 - 2010



2 AnnA’s Hoeve Koerier 

Colofon

Anna’s Hoeve Koerier jaargang 27, nummer 3-2010
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H. Bergsma
Fuchsiastraat 34, 1214 GK HILVERSUM
035-6212667

M. Evers
Eemnesserweg 115, 1223 GD HILVERSUM
035-6856316

De vereniging
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. is 
opgericht in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten 
Hilversum en Laren gelegen gebied Anna’s Hoeve in 
stand te houden als natuurgebied met rustige recre-
atie. De vereniging onderneemt hiertoe onder meer de 
volgende activiteiten: overleg met gemeenten, terreinbe-

heerders en de waterbeheerders, geven van rondleidin-
gen en het uitvoeren van beheerwerk.

Lid worden?
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor 
iedereen die de doelstelling van de vereniging onder-
steunt. De contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 
per jaar. Neem voor meer informatie of  aanmelding 
voor het lidmaatschap contact op met de secretaris.

Uw gegevens wijzigen?
Neemt u voor wijziging van uw gegevens, bijvoorbeeld 
als u verhuist, contact op met de secretaris.
 
Het bestuur
Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve e.o. bestaat uit de volgende personen:

R. Bochardt Voorzitter 06-25196250
J.J.M. de Ridder Penningmeester 035-6835031
H. Bergsma Gewoon lid 06-43498954
C.A.N. van Vliet Gewoon lid 035-6833007

Algemeen e-mailadres van de vereniging:  
annas_hoeve@yahoo.com

Overige handige informatie
Algemeen beheer:   Poul Hulzink, hoofd terrein-

beheer, GNR
Dagelijks beheer:  Gerrit Kremer, regiobeheer-

der Zuid, GNR 
Contactgegevens GNR:  035-6214598,  

Internet: www.gnr.nl
GAD Toezicht 
en handhaving: 035-6991888
Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734
E-mailadres van de webmaster: 
  webmaster@vb-annashoeve.nl 
E-mailadres van de vereniging: 
 annas_hoeve@yahoo.com
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tot Behoud van Anna’s Hoeve

Van de redactie 
Door Sander Koopman 

Dit nummer van de Anna’s Hoeve Koerier is een bijzondere. Het is 
namelijk de laatste die is opgemaakt door onze huisvormgever Rutger 
Coucke van de Ontwerpfabriek. Al vrij snel nadat ik in het voorjaar 
van 2007 als eindredacteur het voorzitterschap van de redactie over-
nam, meldde Rutger zich als vrijwilliger om het blad op te maken. 
Deze taak heeft hij ruim drie jaar met volle toewijding vervuld. Een 
aantal maanden geleden gaf  Rutger aan te willen stoppen, want 
er zijn nog zoveel andere leuke dingen in het leven... Na de nodige 
hoofdbrekens heeft de redactie inmiddels een andere vormgever 
gevonden, over wie u meer zult horen in het eerste nummer van 2011. 
Rutger, langs deze weg wil ik je bedanken voor de prettige samenwer-
king en voor de vele Koeriers die je voor ons hebt opgemaakt.
“Panta rei”, volgens de Grieken, vrij vertaald “Alles verandert”; dat 
geldt ook voor de vereniging die zich momenteel toch in een kriti-
sche fase bevindt. Op 16 november is er een toekomstoverleg geweest 
waarin het bestuur met een aantal leden heeft gesproken over de 
toekomst van de vereniging. Een aantal groepen, zoals de Koerier-
redactie, bezorgers, ledenadministratie en de bosploeg, doen netjes 
hun werk en zorgen voor een stukje continuïteit. Maar door de bank 
genomen kampt de vereniging toch met een lage betrokkenheid van 
de leden en een gering percentage actieve leden. De lage opkomsten 
op de Algemene Ledenvergaderingen zijn hiervoor symptomatisch. 
Ook constateert het bestuur dat het erg lastig is om deze situatie te 
veranderen. Reden dus voor een breed overleg. Henny Bergsma doet 
u verslag van het besprokene en beschrijft hoe de vereniging verder 
zal varen.

Hoe moeilijk is het wel niet om je voor te stellen hoe het was in het 
19e-eeuwse Anna’s Hoeve? Dankzij een digitaliseringsproject van de 
Koninklijke Bibliotheek, waar ons lid Elsbeth Kwant bij betrokken is, 
krijgt u in deze Koerier een uniek inkijkje in de figuratie van Anna’s 
Hoeve in de 19e-eeuwse en vooroorlogse krantenpers. Het is interes-
sant om te zien hoe Anna’s Hoeve is veranderd van bosplantage en 
landbouwgebied naar natuurterrein en recreatiegebied. En leuk om te 
lezen hoe Anna’s Hoeve opduikt in artikeltjes van heel verschillende 
aard...

Ook in de natuur verandert alles, en één van de bekendste voorbeel-
den hiervan is de opmars van de eikenprocessierups in Nederland. 
Afgelopen zomer is deze rups voor het eerst in Anna’s Hoeve gesig-
naleerd. Martina Evers heeft van alles uitgezocht over dit fenomeen, 
en de conclusie is dat je goed op je hoede moet zijn voor deze diertjes! 
Een confrontatie met hun brandhaartjes kan tot allerlei lichamelijke 
ongemakken leiden, en vaak zal het nodig zijn om rupsennesten te 
verwijderen. 
Wanneer u rondwandelt in het terrein dan zal het u niet ontgaan zijn 
dat het Goois Natuurreservaat een degelijke nieuwe vissteiger heeft 
geplaatst bij de Bergvijver, met een aantal fraaie bankjes. Het is te 
hopen dat het vandalengilde de nieuwe faciliteiten ontziet, zodat we 
de komende tijd op ons gemak kunnen genieten van het uitzicht over 
de vijvers; waar hopelijk weer geschaatst kan worden de komende 
winter..
Namens de redactie een goede jaarwisseling gewenst, en wij rekenen 
op uw actieve betrokkenheid in 2011!
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Van het bestuur
Door Henny Bergsma

In de vorige Koerier vermeldden wij 
nog blij, dat er een actief  seizoen 
aankwam in Anna’s Hoeve. De drukke 
planning gaf  ons zelfs aanleiding om 
een agenda in de Koerier op te ne-
men. Tijdens het seizoen bleek echter 
al snel dat er nog meer activiteiten 
aankwamen dan verwacht, waaraan 
Anna’s Hoeve eigenlijk mee zou willen 
doen om haar naamsbekendheid te 
vergroten en nieuwe leden te werven. 
Ook kwam het proces rondom het 
hoogwaardige openbaar vervoer van 
Hilversum naar Huizen (HOV) op-
nieuw op de agenda van de gemeente. 
Daar wilde het bestuur ook graag 
actief  bij blijven en Kees van Vliet 
heeft namens het bestuur deelgeno-
men aan diverse bijeenkomsten met 
andere belangengroepen. Het gevolg 
van zo veel activiteit in een bestuur 
dat onderbezet was, bleek er al snel 
op neer te komen dat we onvoldoende 
capaciteit ter beschikking hadden om 
alles te doen wat we graag wilden 
doen. Daarom hebben we verschil-
lende kansen moeten laten schieten dit 
najaar. 
Ook onze verwoede pogingen om 
meer vrijwilligers aan te trekken - 
om ons incidenteel of  structureel te 
helpen - leverden geen resultaat op. 
Een veel gehoorde klacht van leden 
is, dat hun emails verzonden aan het 

Yahooadres van het bestuur niet wor-
den beantwoord sinds onze secretaris 
is vertrokken. Die klacht is terecht en 
wordt ook veroorzaakt door de onder-
capaciteit. Het bestuur heeft gemeend 
dat dit een alarmerende situatie is, 
waardoor het noodzakelijk is om het 
bestaansrecht van de vereniging nog 
eens kritisch onder de loep te nemen. 
Om die reden hebben wij de actieve 
leden gevraagd voor een adviserende 
vergadering op 16 november jl. Deze 
bijeenkomst is bijzonder verhelderend 
en constructief  geweest. De aanwezige 
leden onderkenden het probleem dat 
het ondoenlijk is om de vereniging 
met al haar huidige activiteiten te 
blijven bemensen. Er werd echter ook 
aangegeven dat er nog wel degelijk 
een maatschappelijke behoefte bestaat 
aan een vereniging die de belangen 
van Anna’s Hoeve blijft behartigen. 
Het advies dat vanuit de vergadering 
aan het bestuur werd gegeven is om de 
activiteiten van de vereniging terug te 
brengen tot de kerntaken. Als kernta-
ken van de vereniging worden gezien 
het behartigen van de belangen van 
Anna’s Hoeve in politieke zaken en 
het op orde houden van het park. Het 
bestuur gaat in de komende maanden 
dit voorstel uitwerken tot een concreet 
plan dat tijdens de algemene ledenver-
gadering ter goedkeuring aan de leden 
zal worden voorgelegd.
Namens het bestuur wens ik u een 
heel fijn winterseizoen in Anna’s 
Hoeve, fijne kerstdagen en een heel 
goed 2011

Bezorger gezocht
In verband met het terugtreden van één van onze bezorgers zijn wij op zoek 

naar een nieuwe bezorger voor de Anna’s Hoeve Koerier. Bezorgen gebeurt drie 
keer per jaar en duurt per keer ongeveer een uur. De Koeriers worden bij

u thuis afgeleverd en dienen vervolgens binnen één week na aflevering bezorgd 
te worden. 

Het betreft de volgende wijk:

Wijk 6 / 24 koeriers
Vogelenbuurt: Valkstraat, Duivenstraat, Spechtstraat, 

Reigerstraat en Mezenstraat
 

Voor meer informatie of  om u aan te melden neemt u contact op met  
John Bouwman, ledenadministrateur:

johnbouwman@telfort.nl, 035-6858668

Actie 19 maar t 2011: 
Anna’s Hoeve
Voorjaarsschoonmaak!
Op zaterdagmorgen 19 maart 2011 
van 10 tot 12 uur is er weer een 
schoonmaakactie om zwerfvuil te 
verwijderen uit Anna’s Hoeve. Deze 
actie sluit aan bij een week waarin 
in heel Nederland aandacht is voor 
de actie ‘NL Schoon’ en is daarnaast 
onderdeel van de vrijwilligersactie ‘NL 
Doet’ die op 18 en 19 maart wordt 
gehouden.
Iedereen is van harte welkom om mee 
te doen. We verzamelen om 10 uur 
op de parkeerplaats tegenover het 
huisje Anna’s Hoeve aan de Weg over 
Anna’s Hoeve.
In het afgelopen jaar zijn er veel acti-
viteiten gehouden in het kader van het 
regionale zwerfafvaljaar in Gooi en 
Vechtstreek. Uw hulp is een teken van 
steun voor iedereen die betrokken is 
bij acties, groot of  klein, om onze om-
geving schoon krijgen en te houden.
Wij zorgen voor vuilniszakken en 
vuilgrijpers. En voor afvoer van de 
rommel.
Neem - als je ze hebt - zelf  werk- of  
tuinhandschoen(en) mee, wij hebben 
er ook een aantal klaarliggen om te 
lenen. Rubberlaarzen zijn handig voor 
als je langs de waterkant wilt werken.
De gezamenlijke gemeenten, in sa-
menwerking met GNR, GAD en Na-
tuurmonumenten, besteden speciale 
aandacht aan zwerfvuilproblemen in 
de periode maart 2010-maart 2011.

Meer informatie, ook over an-
dere acties kunt u vinden op de 
website: 
www.schoongooienvecht.nl
Heel graag tot ziens in Anna’s 
Hoeve!
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De Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag heeft dit voorjaar de eerste 
anderhalf  miljoen van – op termijn 
– acht miljoen historische krantenpa-
gina’s online gebracht. Via kranten.
kb.nl kan je nu met één druk op de 
knop zien wat er in de historische 
kranten gepubliceerd werd over 
Anna’s Hoeve. 

Het eerste bericht in de historische 
kranten over Anna’s Hoeve dateert 
uit de tijd van de eerste eigenaar van 
Anna’s Hoeve, Gerard Vrolik. Deze 
professor Vrolik was arts en verzame-
laar. Zijn rariteitenkabinet, met daarin 
onder andere het hart van een jonge 
man, een hondje met een hazenlip en 
het skelet van een tweekoppig schaap, 
is nog altijd te bezichtingen in het 
Museum Vrolik in het AMC. Vrolik 
woonde op het landhuis Drakenburg 
en breidde in 1843 zijn gebieden uit 
met wat nu Anna’s Hoeve is. In 1844 
bouwde hij het huisje dat de naam 
Anna’s Hoeve kreeg, afgeleid van de 
naam van zijn tweede vrouw. 
De eerste vermelding in de histori-
sche kranten is een advertentie. De 
bekende Hilversumse Notaris A. Perk 
is aanwezig bij een verkoop van vee, 
die op 26 april 1849 op Anna’s Hoeve 
zal plaatsvinden. De plaats wordt 

aangeduid als ‘onder Hilversum bij 
de Laarder Wasmeer’. Wat te koop 
wordt aangeboden zijn ‘20 Stuks 
zware koeijen, zoo Kalfdragende als 
andere, vier paarden, varkens; voorts 
wagens, ploeg, boeren en melkgereed-
schappen, takkebossen, enz. Het Vee 
is volkomen Gezond en de Stallen zijn 
nog nimmer door ziekte besmet. Alles 
twee dagen voor de Veiling te zien.’ 
Drie jaar later blijkt dat Anna’s Hoeve 
ook in die tijd al geteisterd werd door 
branden. Op zondag 28 april 1852 
meldt het Algemeen Handelsblad dat 
er ‘op de boerderij Anna’s Hoeve, van 
den Heer G. Vrolik, nabij den weg die 
langs de plaats van den Heer Laan 
naar Eemnes leidt, een houtbosch [is] 
afgebrand.’ De koepel aan de weg ‘is 
gelukkig verschoond gebleven’. De 
oorzaak is onbekend, maar men ‘ver-
moedt, dat de brand zal zijn ontstaan 
door het uitkloppen van een pijp door 
een of  ander voorbijganger’. 

Veiling in 1885
Sinds 1877 was Anna’s Hoeve in het 
bezit van de familie Van den Wall 
Bake, die op het nabijgelegen Heide-
park woonde. Vreemd genoeg wordt 
er in 1885 in Het Nieuws van den dag 
een veiling aangekondigd van Anna’s 
Hoeve. In de advertentie wordt de 
nadruk gelegd op het eikenhakhout en 

Anna’s Hoeve in historische kranten
Door Elsbeth Kwant

Het 19e-eeuwse verleden van Anna’s Hoeve is eerder beschreven in diverse publicaties, onder meer in het enkele jaren geleden verschenen boekje 
“Anna’s Hoeve: klein gebied, groot verhaal”. Recent zijn bij het digitaliseren van 19e-eeuwse kranten door de Koninklijke Bibliotheek diverse 
aardige krantenknipsels over Anna’s Hoeve boven water gekomen. Dit artikel geeft een overzicht.

Aankondiging van de Veiling in 1855. 

Het nieuws van den dag: kleine courant,  

27-07-1885 en 03-08-1885. 

(Bron: kranten.kb.nl)

Portret van Gerardus Vrolik, de eerste ei-

genaar van Anna’s  Hoeve. Gemaakt door 

Charles Howard Hodges (1764–1837)   

(Bron: Wikipedia)

Advertentie. 
Algemeen Handelsblad, 17-04-1849
(Bron: kranten.kb.nl)
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de ‘zware’ dennenbossen. Daarnaast 
wordt de boerderij Anna’s Hoeve 
aangeboden, met bouwland. Het is 
de bedoeling om Anna’s Hoeve te 
veilen in 15 percelen, eerst afzonder-
lijk en daarna in verschillende com-
binaties. De veiling zal plaatsvinden 
op 15 augustus 1885. Blijkbaar is de 
veiling niet succesvol geweest, want 
Anna’s Hoeve is blijkens de gegevens 
van Kees van Aggelen in 1897 nog 
steeds in handen van de familie Van 
den Wall Bake. Pas in 1910 komt de 
volgende eigenaar, de familie Van 
Kretschmar van Veen, in beeld.
De nieuwe geschiedenis van Anna’s 
Hoeve, als werkverschaffingspro-
ject wordt voor het eerst in 1932 
genoemd. Het Vaderland van 20 
december 1932 berichtte over een 
‘belangrijk werkverschaffingsproject 
te Hilversum’. Bij de behandeling 
van de gemeentebegroting voor 1933 
werden de besprekingen met het Rijk 
over financiering voor het graven van 
een vijver van 6 hectare besproken. 
‘De kosten hieraan verbonden bedra-
gen Hfl. 213.000, waaronder zich een 
bedrag van f  171.000 aan arbeids-
loon bevindt. Het rijk en de provincie 
subsidiëren hiervan 75 procent. Er 
wordt f  64.000 bespaard aan werklo-
zenuitkeringen zodat ten slotte voor 
rekening der gemeente overblijft een 
bedrag van f  20.000. 135 man zullen 
hier een jaar lang werk aan hebben.’ 
In februari is er niet langer sprake van 
één grote vijver, maar van vier vijvers. 
Het bedrag bleef  hetzelfde.

Een koninkli jke verpleegster 
van Anna’s Hoeve

Beatrix in haar doopjurk. (Afbeelding uit de 

prentbriefkaarten van het vorstenhuis  van 

de Koninklijke Bibliotheek, te zien op www.

geheugenvannederland.nl)

Het gedigitaliseerde materiaal loopt 
vooralsnog tot 1940. In de jaren 1938 
en 1939 is Anna’s Hoeve nog drie keer 
terug te vinden in de historische kran-
ten. Het eerste bericht heeft een ko-
ninklijk tintje. Ruim een maand na de 
geboorte van Prinses Beatrix in 1938 

meldt Het Vaderland dat Jonkvrouw 
S.O. Feith benoemd is als verpleeg-
ster van de jonge kroonprinses. De 
krant meldt dat daarmee ‘de keuze is 
gevallen op een eenvoudig meisje van 
26 jaar, dochter van jonkheer H. Feith 
en jonkvrouw A. Feith-Kretschmar 
van Veen’. Ook verdere details over 
de nieuwe verpleegster ontbreken 
niet: ‘Haar moeder, dochter van den 
vroegeren directeur-generaal van de 
Spoorwegen, is ook een Hilversum-
sche en heeft haar jeugd doorgebracht 
op het buiten Anna’s Hoeve, dat 
eenige jaren geleden, na den dood van 
den heer Kretschmar in het bezit van 
de gemeente Hilversum is gekomen. 
De benoemde, die tijdens een verblijf  
van haar ouders te Groningen aldaar 
is geboren, is leerlinge geweest van 
de Godelindeschool, een particuliere 
inrichting voor lager en ULO aan de 
Mozartlaan te Hilversum. Op haar 
18de jaar verliet zij deze school en 
wijdde zich aan het beroep van ver-
pleegster.’
De laatste twee berichten dateren uit 

1939. Allebei zijn het onderwerpen 
die je niet direct aan Anna’s Hoeve 
zou koppelen. In 1939 hielden de 
spiritisten hun landdag hier, meldt 
Het Vaderland, 18-07-1939. Er wordt 
verwezen naar het tijdschrift Het 
Toekomstig Leven (dat onder andere 
artikeltjes bevat als ‘Is Hitler een 
sensitive?’). Dat is niet gedigitaliseerd, 
maar wel in het bezit van de Konink-
lijke Bibliotheek. Het blijkt een mooie 
omschrijving van Anna’s Hoeve vlak 
voor de oorlog te bevatten: ‘Het Ned. 
Spir. Genootschap Hilversum had hier 
de voorbereidende maatregelen voor 
de ontvangst der gasten getroffen. Het 
kostte dan ook geen moeite voor den 
wijdingsdienst de ruim 450 bezoekers 
van den Landdag rond het podium 
verzameld te krijgen, waaromheen in 
wijden kring het aandachtig gehoor 
een plaats vond in de koelte onder 
het bladerdak van het hoog-opgaand 
geboomte, dat deze fraaie ontspan-
ningsplaats maakt tot een lustoord aan 
Hilversums groenen zoom.’ De spre-
kers werden halverwege wel gestoord 

De blijde gebeurtenis: Schoolschrift met illustratie van Cornelis Jetses, [1938]. (Foto 

Koninklijke Bibliotheek)
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door een snel opgekomen regenbui, 
maar dat mocht het enthousiasme van 
sprekers en luisteraars niet dempen. 

Artikel over juwelen op Anna’s Hoeve. Nieuwe 

Tilburgse Courant, 16-02-1939  

(Bron: Kranten.kb.nl)

Tenslotte blijkt Anna’s Hoeve als 
schuilplaats voor dievenbuit te heb-
ben gediend. In 1939 werd Hilversum 
geteisterd door een reeks inbraken, 
waarbij voor meer dan 2000 gulden 
(zeker in die tijd een kapitaal) aan 
juwelen en kostbaarheden was buitge-
maakt. De kostbare juwelen werden 
in eerste instantie bij Anna’s Hoeve 
begraven, maar na een ruzie onder de 
boeven werd de buit opgegraven en 
op de hei bij de spoorlijn Hilversum-
Baarn opnieuw begraven (Nieuwe 
Tilburgse Courant, 16-02-1939). Eén 
van de dieven was een bekende van de 
politie en de buit werd aan de recht-
matige eigenaren teruggegeven. De 
komende jaren zullen er telkens meer 
kranten worden aangeboden, zodat 
er grote kans is dat er nog nieuwe on-
bekende aspecten van de geschiedenis 
van Anna’s Hoeve boven water zullen 
komen. 

Elsbeth Kwant is medewerker van  

de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
 

Op een aantal eikenbomen in Anna’s 
Hoeve kan men in de maanden mei, 
juni en juli behaarde rupsen aantref-
fen. Deze rupsen gaan ‘s nachts op 
zoek naar eikenbladeren om hun buik-
je vol te eten. Ze wandelen als groep 
in een lange sliert over de boom, 
vandaar de naam eikenprocessierups. 
Overdag zitten de rupsen bij elkaar in 
een spinsel tegen de stam of  dikkere 
takken, waar ze later ook verpoppen. 
Deze “nesten” bestaan uit een dicht 
spinsel van vervellingshuidjes met 
brandharen en uitwerpselen. Als de 
rupsen voldoende gegroeid zijn, dit is 
vanaf  begin juli, verpoppen ze zich 
om enkele weken later uit te komen 
als een wat bruin/grijze nachtvlinder.
Het gevaar van de rupsen zit hem in 
hun haren. Deze haren zijn brand-
haren, een soort hele dunne naaldjes 
met weerhaakjes rondom. Bovendien 
geven ze een gifstof  af. Als je ermee in 
aanraking komt of  ze inademt kunnen 
ze irritaties veroorzaken. Zoals jeuk, 
huiduitslag, irritatie aan de ogen of  
aan de luchtwegen. Voorkom klachten 
en houd rekening met de brandharen 
van eikenprocessierupsen. Laat rupsen 

Eikenprocessierupsen in Anna’s Hoeve
Door Martina Evers

Afgelopen zomer waren er in Anna’s Hoeve bomen te zien met rood/witte linten voorzien van 
het opschrift: “PAS OP! Eikenprocessierups”. Hoezo is deze rups gevaarlijk? Waar moet je 
rekening mee houden als je bomen ziet met dit soort linten? De redactie zocht het uit.

Eikenprocessierupsen komen altijd in groepen voor en zijn omringd door een spinnewebachtig 
weefsel

met rust en vermijd contact met nes-
ten en spinsels omdat hier ook losse 
haren inzitten. Brandharen van oude, 
dode rupsen of  uit oude spinselnesten 
kunnen nog 5 tot 8 jaar actief  blijven.

Van rups naar vlinder
De eikenprocessierups is de larve van 
een nachtvlinder die haar eitjes legt 
in de toppen van eikenbomen. Daar 
overwinteren ze. Eind april, begin 
mei komen de rupsen uit de eitjes. 
Na een aantal vervellingen zijn ze in 
juli volgroeid. Na de derde vervelling 
krijgen de rupsen brandharen. Dit is 
tussen half  mei en eind juni. Tegen de 
zesde vervelling heeft één rups rond de 
600.000 brandharen op het lijf  zitten. 
In juli verpoppen de rupsen zich tot 
een onopvallende bruin/grijze nacht-
vlinder. De vrouwtjes leggen daarna 
hun eitjes, waaruit volgend jaar weer 
jonge rupsen komen. De haren zijn 
bedoeld als natuurlijk afweermecha-
nisme tegen potentiële belagers (o.a. 
vogels en kleine knaagdieren). Andere 
natuurlijke vijanden van de rups zijn 
de sluipwesp, sluipvlieg en de grote 
poppenrover.
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Hoe kun je zien dat er eikenpro-
cessierupsen in een eikenboom 
zitten?

Eikenbomen met eikenprocessierupsen 
zijn te herkennen aan de specifieke 
nesten op de stammen of  dikkere 
takken: dichte spinsels van vervellings-
huidjes, met brandharen en uitwerpse-
len. Vanuit hun nesten gaan de rupsen 
’s nachts in processie op zoek naar 
voedsel in de toppen van de boom. 
Grote groepen processierupsen kun-
nen een boom volledig kaalvreten.

Eikenprocessierups of s tippel -
mot?
Regelmatig verwarren mensen de 
eikenprocessierups met de rupsen van 
de stippelmot (Yponomeuta sp.). Stippel-
motten produceren rupsen die ver-
schillende soorten bomen en struiken 
in het voorjaar geheel kaalvreten en 
met een dicht wit zijdespinsel inkapse-
len. In Anna’s Hoeve komen ze voor 
op de Gewone vogelkers. De eikenpro-
cessierups zit hoofdzakelijk op eiken-
bomen. De rupsen van stippelmotten 
hebben geen brandharen en zijn niet 
hinderlijk voor de mens.

Klachten door brandharen
Er zijn vooral risico’s voor de gezond-
heid in de periode dat de eikenproces-
sierupsen brandharen krijgen (half  
mei-juni) en bij verdere verspreiding 
van deze brandharen uit lege nesten 
(juli-september). Er hoeft geen recht-
streeks contact met de rups te zijn om 
klachten te krijgen. De brandharen 
kunnen ook door de wind meegevoerd 
worden waardoor ze op de huid of  in 
de kleding terecht komen. De brand-
haren dringen met hun weerhaakjes 
bij aanraking gemakkelijk in de huid, 
ogen en luchtwegen. Wat er dan 
gebeurt lijkt op een allergische reactie. 
De reacties kunnen van persoon tot 
persoon sterk verschillen. Bij iemand 
die vaker met de brandharen in 
contact komt, kunnen de reacties veel 
sterker zijn.
De huidirritaties die binnen acht uur 
optreden, zijn rood en pijnlijk (huid-
uitslag). Ze gaan gepaard met hevige 
jeuk, die tot twee weken kan aanhou-
den. Als de brandharen in de ogen 
komen, kan binnen enkele uren een 
rode, pijnlijke en jeukende zwelling 
en irritatie optreden. Inademing van 
de brandharen kan leiden tot irritaties 
(slikklachten) en ontstekingen van het 
slijmvlies van de neus, keel en luchtwe-
gen. Soms blijkt dat mensen een echte 

allergische reactie ontwikkeld hebben, 
zodat klachten veel sneller kunnen op-
treden. Ook dieren, met name honden 
en paarden kunnen klachten krijgen 
wanneer ze in contact komen met de 
brandharen.
De meest voorkomende klachten als 
men in aanraking is gekomen met 
brandharen zijn: jeuk & huiduitslag 
89%, alleen jeuk 6%, alleen huiduit-
slag 5%, oogklachten 2%, luchtweg-
klachten 1%, klachten van algemene 
aard zoals koorts, algemene malaise 
1%. Volgens een Oostenrijkse studie 
zijn de belangrijkste risicofactoren: 
wandelen nabij door rupsen bezette 
bomen en de aanwezigheid van zulke 
bomen in de eigen of  een aanliggende 
tuin. De meest ernstige symptomen 
deden zich voor op winderige dagen. 
Direct contact met de rupsen was een 
minder belangrijke factor.

Hoe voorkomt u ongemak?
Vermijd elk contact met de rupsen en 
resten ervan, zoals met vrijgekomen 
brandharen en lege nesten. Zorg bij 
een bezoek aan een (natuur-)gebied 

met eikenprocessierupsen voor goede 
bedekking van de hals, armen en 
benen en ga niet op de grond zitten. 
Waarschuw kinderen voor het gevaar 
van de rups. Kies wanneer het moge-
lijk is voor een andere route waar geen 
besmette bomen staan. Let erop dat 
er mogelijk in uw kleding brandharen 
zijn terechtgekomen, was de kleding 
als u dat vermoeden heeft. Omdat ha-
ren moeilijk uit besmette kleding zijn 
te verwijderen, is het advies deze zeer 
grondig bij hoge temperatuur (60°C) 
met water en zeep te reinigen.

Bestri jding van de eikenproces-
sierups
De eigenaar van de besmette bomen 
is verantwoordelijk voor de overlast-
bestrijding en voor het waarschuwen 
van het publiek. De eikenbomen langs 
de Weg over Anna’s Hoeve worden 
beheerd door de gemeente. In het 
natuurgebied Anna’s Hoeve is GNR 
de beheerder. Deze beheerders scha-
kelen een deskundig bedrijf  in voor de 

Wat kunt u doen als u toch in contact komt met de brandharen 
en klachten kri jgt

Bij huidklachten (hevige jeuk, roodheid, bultjes)
-  Onmiddellijk wassen met water en zeep van de aangetaste zones van de 

huid om mogelijk aanwezige brandharen te verwijderen. Vermijd krab-
ben en/of  wrijven.

-  Drogen van aangetaste zones zonder deze aan te raken, bijvoorbeeld 
m.b.v. een haarföhn.

- Strippen van de aangetaste zone m.b.v. zelfklevende tape of  cellofaan.
-  Afkoelen van de aangetaste zone (bv. aandeppen met isopropylalcohol of  

ammoniak, of  het aanbrengen van ice-packs)
-  Bij hevige jeuk kunnen anti-jeukmiddelen verlichting geven, zoals Aloë 

Vera gel, Calendula emulsie VSM, of  menthol gel (0,5-2%).
-  Bij ernstige klachten overleggen met uw huisarts over het innemen van 

een anti-allergie middel.

In het algemeen verdwijnen de symptomen spontaan binnen enige dagen 
tot weken. Bij lichte symptomen kunnen medicijnen achterwege blijven, 
omdat de klachten vanzelf  zullen verdwijnen.

Bij klachten aan de ogen:
- spoel de ogen bij het eerste vermoeden goed met water.
-  Als brandharen in de ogen komen, ontstaat binnen 1 tot 4 uur een pijn-

lijke irritatie met zwelling, roodheid en jeuk.
-  Ga bij klachten aan de ogen altijd naar uw huisarts of  een oogarts. Deze 

kan kijken of  er zich brandharen in het oog hebben vastgezet.

Bij klachten aan de luchtwegen (piepende ademhaling):
-  Na inademing kunnen de brandharen een irritatie of  ontsteking geven 

van het slijmvlies van de bovenste luchtwegen (neus, keel en grote lucht-
wegen). De klachten lijken op een neusverkoudheid, terwijl mensen ook 
kunnen klagen over pijn in de keel en slikstoornissen. In sommige geval-
len kan er sprake zijn van kortademigheid. Ga bij ernstige klachten naar 
uw huisarts, die u mogelijk een vernevelaar (inhalator) voorschrijft.
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bestrijding. Als u op uw eigen perceel 
te maken hebt met eikenbomen met 
eikenprocessierupsen, ga dan niet zelf  
de rupsen bestrijden, maar huur daar-
voor een deskundig bedrijf  in of  vraag 
daarover advies bij uw gemeente. Het 
is belangrijk dat degene die het werk 
uitvoert goede beschermingsmiddelen 
draagt zoals handschoenen en een 
goed sluitende overall, ademhalingsbe-
scherming, gezichtsbescherming, dicht 
schoeisel. Signaleert u zelf  in uw buurt 
de Eikenprocessierups of  denkt u dat 
daar mogelijk sprake van is, meldt u 
dit dan bij het servicemeldpunt van 
de gemeente Hilversum. Tel. 035 
629 2345 of  via ServiceMeldpunt@
hilversum.nl 

Bestri jdingsmiddelen
Bestrijding kan door middel van het 
wegbranden en/of  opzuigen van 
rupsen en nesten of  door vroegtijdige 
bespuiting van het nest met biologi-

sche middelen. Men kan ook alleen 
waarschuwen, een gebied tijdelijk 
afsluiten of  helemaal niets doen (bij 
afgelegen nesten). Bespuitingen dienen 
alleen plaats te vinden als grote hoe-
veelheden rupsen verwacht worden op 
plaatsen waar veel mensen in contact 
kunnen komen met de brandharen. 
Bij toepassing van het middel moet 
voorkomen worden dat brandharen 
uit “oude” nesten van het voorgaande 
seizoen vrijkomen. Er mag niet met 
middelen gespoten worden op plaat-
sen waar beschermde vlindersoorten 
voorkomen. Op plaatsen waar veel 
ongemak van de brandharen is, pro-
beert men de plaag te bestrijden door 
het opzuigen of  wegbranden van nes-
ten. Het is ook van belang de grond 
onder de boom te behandelen. Bij het 
opzuigen zijn verschillende technie-
ken om het afval op een juiste manier 
te vernietigen zodat de opgezogen 
brandharen niet vrijkomen of  verder 
verspreid worden.

Periode Ontwikkelingsstadium rups Mate van ongemak 
Tot half  april eistadium beperkt ongemak
Half  april tot half  mei jonge rupsen beperkt ongemak
Half  mei tot eind juni volgroeide rupsen (brandha-

ren, 3e - 6e larvale stadium)
veel ongemak

Half  juni tot eind 
augustus

popstadium  (nesten + haren) ongemak

Juli tot september vlinder  (nesten + haren) ongemak

Ontwikkeling van de eikenprocessierups

Besmette” bomen worden gemarkeerd met linten om passanten op het    
gevaar te wijzen.

Juweeltjes 
Door Gerry Kluvers-Kessler

Huisje op rug

gaandeweg maar stug

ga altijd door.

Waar ben jij nu voor?

Zonder spijt

wordt vertrapt voor aardigheid.

Ogen op steeltjes

niet erkend als juweeltjes.

Rennen vliegen.

Golvend heen en weer wiegen.

Hardlopen opzij opzij.

Zonder haast glijpartij.

Wie is nu beter af

langzaamaan of  altijd in draf ?

Ogen op steeltjes

niet erkend als juweeltjes.

Na gedane arbeid

is kou een aanvangstijd.

Deur potdicht door slijm

gevarenbestendige kalklijm.

Energie besparen

kunnen weinigen evenaren.

Ogen op steeltjes

niet erkend als juweeltjes.

Opruimer van rottende planten

toch een bijdehante.

Heeft zijn nut

anders natuur een beerput.

Hoop als slak

dat ik je aansprak.

Ogen op steeltjes

erkend dan als juweeltjes.
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deel groen gekleurd is. Dat was een 
grapje van de ontwerper. De groene 
strook verwijst naar het groene bandje 
in de hoofddoek van de zusters 
Augustinessen, die zich indertijd fel 
maar tevergeefs hebben verzet tegen 
doorsnijding van hun landgoed Mon-
nikenberg voor aanleg van de A27. 
De A27 zal naar verwachting worden 
verbreed in de periode van 2012 tot 
2015.

Van 12 november tot en met 23 
december ligt het verbredingsplan 
voor de A27 en een stuk A1 (richting 
Amersfoort) ter inzage, en kunnen er 
“zienswijzen” (bezwaren) op worden 
ingediend.
Alle informatie is te vinden op de 
website http://www.ikgaverder.nl.
Het door de Minister vastgestelde 
ontwerptracé laat ook precies zien 
wat er met het stuk A27 gaat gebeu-
ren dat Anna’s Hoeve doorsnijdt. De 
schade valt voor Anna’s Hoeve erg 
mee. Het bestaande grondlichaam 
wordt niet verbreed. Het westelijke 
viaduct over de Weg over Anna’s 
Hoeve wordt aan de westzijde (= aan 
de Hilversumse kant) wel met 2,8 
meter verbreed, om ruimte te maken 
voor een tot 15,50 meter te verbreden 
middenberm. Daarmee wordt ruimte 
geschapen voor eventuele toekomstige 
4e rijstroken “in het midden” van de 
A27. Aan de zuidwestkant van dit 
verbrede viaduct zal een 110 meter 
lange “grondkerende constructie” 
(keerwand) worden aangelegd, omdat 
het talud hier aan de smalle kant is en 
er op rijksgrond geen ruimte is om het 
talud te verbreden. 
Aan de viaducten over de spoorbaan 
verandert niets. Dit houdt wel in dat 
er straks op dit viaduct geen ruimte 
meer is voor vluchtstroken. Wel voor 
een 80 cm brede “redresseerstrook”.
Onze vrees dat de A27 er aan de 
westkant al een vierde rijstrook bij 
zou krijgen, ten behoeve van afrit 
33 naar Hilversum, is gelukkig niet 
bewaarheid. Op dit moment zijn er 
op de A27 door Anna’s Hoeve aan de 

westkant al drie rijstroken. De meest 
rechtse rijstrook gaat verderop over in 
de afrit. Er komt een heel nieuwe afrit 
Hilversum, en die gaat pas beginnen 
voorbij het viaduct over de Soestdij-
kerstraatweg. 
De twee geluidsschermen langs de 
A27 moeten een paar meter verplaatst 
worden als gevolg van de verbreding 
van de middenberm. Het gaat om de 
geluidsschermen waarvan het midden-

De grondwerkzaamheden Het eindresultaat

Aannemer Van Oostrum uit West-
broek heeft in oktober een nieuwe 
“vissteiger voor minder validen” aan-
gelegd aan de oever van de Bergvijver. 
De oude vissteiger was al in september 
2008 verwijderd voor de waterbo-
demsanering. Voor het aanleggen van 
de nieuwe steiger moest het nodige 
grondwerk worden verricht. Zo zijn 
alle oude bielzen, die vroeger het 

Aanleg nieuwe vissteiger gereed
paadje naar de steiger flankeerden, 
verwijderd. Ook is er een nieuwe 
damwand aangelegd in deze hoek van 
de vijver, en is de vijver uitgediept. Bij 
de werkzaamheden is nog een kluisje 
aangetroffen, ongetwijfeld afkomstig 
van een inbraak. En inmiddels zijn er 
ook nieuwe zitbanken geplaatst op de 
steiger. Het opnemen van de water-
stand kan voortaan zittend gebeuren!!

Verbreding A27 
kost geen natuur 
van Anna’s Hoeve
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“Goed begin, goed einde” luidt een 
spreekwoord. Dit jaar startte het begin 
van de zomer warm, hetgeen een 
belofte inhield voor een mooie zomer. 
Echter, het is daarna op momenten 
een natte zomer periode geweest. Veel 
regen hebben we voor de kiezen ge-
kregen, zo nu en dan afgewisseld door 
warme dagen, maar zonder hittegol-
ven tussendoor. Ga ik nu zwammen 
over het weer? Met voornoemde wil 
ik maar illustreren dat ‘elk nadeel z’n 
voordeel heb’. Laat nu zo’n warme 
aanloop van de zomer en vervolgens 
de afwisseling van regen en warmte, 
de geschiktste weeromstandigheden 
zijn voor bijzondere schimmels. Door 
de ideale balans van warmte en voch-
tigheid, is het een uitzonderlijk goed 
jaar voor de paddenstoelen in onze 
regio geweest. Dus eind goed, al goed. 
In Groningen en Drenthe viel het 
tegen, omdat daar minder regen was 
gevallen dan in de rest van het land. 
Ook slapende sporen besloten dat 
het de perfecte weeromstandigheden 
waren om uit de kast te komen. Zo 
hadden we een aantal jaren geleden 
een zeedenkegel van de Zuiderheide 
meegenomen. Tot onze verbazing 
kwamen in september van dit jaar 
twee mycenaatjes tevoorschijn. Het 
bleek de zeedenmycena te zijn, een 
zeldzame paddenstoel die op de Rode 
lijst staat.
Het was genieten geblazen van de 
vormen en kleurenpracht van de pad-
denstoelen. Het gezwam schoot als 
paddenstoelen uit de grond. Volgens 
de Nederlandse Mycologische Vereni-
ging kwamen er steeds nieuwe soorten 
bij. Niet alleen het aantal paddenstoe-
len was gigantisch, ook de variatie was 
groter dan ooit. Op Anna’s Hoeve 
konden jong en oud heerlijk genieten 
van deze sprookjesachtige taferelen. 

Bi jgeloof
Waar komt de naam paddenstoelen 
vandaan? In ieder geval niet afkom-

Uit het dagboek van een natuurgids:

zwammen om te zwammen 
Door Gerry Kluvers-Kessler 

Wist u dat een natte zomer ook voordelen heeft? In 
de natuur is het lekker rustig als het regent, en als 
het langere tijd erg nat is kunt u al in juli en au-
gustus van de mooiste paddenstoelen genieten.

stig van 
de padden, de 
huisdieren van 
tovenaars en 
heksen, die op de 
hoed van een pad-
denstoel zouden 
zitten. Sommige 
mensen menen 
een verband te 
herkennen met 
het Franse woord 
‘mousseron’, wat mos betekent. 
Verschillende paddenstoelen worden 
onder en tussen mos gevonden, het is 
mogelijk dat men vroeger mossen en 
paddenstoelen verwarde of  beschouw-
de als delen van het mos. 
Vroeger begreep men niet waar pad-
denstoelen vandaan kwamen. Men 
gaf  daar een bovennatuurlijke reden 
aan. Verschillende namen van pad-
denstoelen verwijzen naar deze tijd, 
zoals duivelsei, heksen-
boleet, satansboleet, 
dodemansvinger, hek-
senboter en heksenbe-
zem. Een truffel was 
een samenklontering 
van aarde en wortels 
ontstaan door bliksem-
inslag. Ook mytho-
logische, adellijke en 
sprookjesfiguren zijn 
aan bod gekomen, zo-
als de Adonismycena 
en de koningsmantel. 
Judasoor verwijst naar 
het verraad van Chris-
tus door Judas. Rid-

 Het Gewoon elfenbankje ziet er uit als een fraaie bloem.
.

Gedekte lange 
boomstamtafel vol 
met gewoon 
elfenbankje.

Vliegenzwam. De kruipendebeestjes 

lusten er wel pap van en  zorgden voor 

de nodige spanning en bravoure.

Grote parasolzwammen. Hoed eerst bolvormig, later  

gewelfd en uiteindelijk bijna plat.
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derzwammen vernoemd naar de edele 
ridders, waarvan de eetbare soorten 
voor de adel bestemd waren. Koeien-
boleet spreekt voor zich, als mindere 
soort voor de koeherders en gewone 
arbeider. Nu kan ik me enigszins 
voorstellen dat bij het zien van een 
gedekte lange boomstamtafel vol met 
elfenbankjes de fantasie met je aan de 
loop kan gaan. 
Er gingen de meest fantasierijke ver-
halen de ronde over paddenstoelen. 
Het is van alle tijden. Ook heden ten 
dage blijven paddenstoelen tot de ver-
beelding spreken, zie bijvoorbeeld het 
vrij recentelijk uitgegeven stripverhaal 
‘De zingende zwammen’ uit de reeks 
van Suske en Wiske. 

Heksenkringen
Over heksenkringen zijn vele sprook-
jes verteld. In de Middeleeuwen was 

het ontstaan van heksenkringen een 
raadselachtig verschijnsel.Ook hier-
voor werden bovennatuurlijke verkla-
ringen bedacht. Het was de draak, 
zittend binnen de heksenkring, die de 

grassen verschroeide, meende men 
in Duitsland. 
In Nederland dacht men dat 
het met hekserij te maken had. 

De heksen voerden hun kringdans 
in volle maan uit. Tegelijkertijd mis-
malend hun neus optrekkend en hun 
snot uitspugend als heksenboter op 
de grond dumpend. Vandaar dat in 
Nederland de cirkels van paddenstoe-
len “heksenkringen” werden genoemd. 
In Engeland gaven ze er een lieflijker 
verklaring voor en noemden de kring 
“fairy ring”, in het Nederlands vertaald 
“feeënring”. Men dacht dat op elke 
cirkelende danspas van een fee een 
paddenstoel ontsprong. 
Tegenwoordig weten we dat een 
netwerk van schimmeldraden of  
zwamvlok ondergronds groeien vanuit 
het centrum naar alle windrichtingen. 
Dat doen ze even snel. Ze onttrekken 
zoetjesaan al het voedsel om hen heen 
uit de bodem. De schimmeldraden in 
het centrum zullen uiteindelijk afster-
ven, maar de draden aan de buiten-
rand groeien door. Zo ontstaat een 
ringvormig ondergronds netwerk. De 
bovengrondse vruchtlichamen die kun-

Zeedenmycena staat op de Rode lijst.

Diverse vormen kunnen paddenstoelen hebben.

 Echte tonderzwammen, een meerjarige 

zwam. 

Grote parasolzwam behoort tot 

de plaatjeszwammen.

Grote parasolzwam behoort tot de plaatjeszwammen.

De onderkant van de hoed kan 

net zo mooi zijn. 
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nen ontstaan, paddenstoelen, vormen 
dan een zichtbare kring, die we een 
heksenkring noemen en die jaarlijks 
in omvang groter wordt. Een heksen-
kring kan een paar honderd jaar oud 
worden met een doorsnede van meer 
dan 500 meter.

Wat zi jn paddenstoelen? 
Paddenstoelen zijn de vruchtlichamen 
van de organismen die we schimmels 
noemen. Ze vormen een afzonderlijk 
rijk. Schimmels onderscheiden zich 
van planten, omdat ze geen bladgroen 
of  chlorofyl bezitten. Daarom kunnen 
planten wel hun eigen voedsel maken 
en schimmels niet. Immers, bladgroen 
stelt je in staat om zelf  voedsel te 
maken van koolstof, water en zonne-
energie. Schimmels behoren, net als 
de dieren (en dus ook de mens), tot 
de heterotrofe organismen. Dit zijn 
organismen die voor hun ontwikke-
ling stoffen nodig hebben, die al door 
andere, autotrofe, organismen zijn 
vervaardigd. Aangezien schimmels 
niet hun eigen voedsel kunnen maken, 
zijn ze dus afhankelijk van autotrofe 
planten die hen het voorverwerkte 
voedsel aanleveren. De meeste zwam-
men kunnen voedsel zowel uit levende 
als dode organismen opnemen. Een 
vlechtwerk van schimmeldraden of  
buizenstelsel vormt de zwamvlok of  
mycelium. Een microscopisch kleine 
schimmeldraad of  buis gevormd door 
cellen heet hyfe. Hyfen zijn voorzien 
van eigenschappen om stoffen af  te 
breken en om te zetten tot voedsel 
voor de zwam. Vandaar dat u pad-
denstoelen met name kunt vinden op 
plekken die humusrijk zijn.
De schimmels zelf  zien we vaak niet, 
want die zitten meestal verborgen in 
voedsel, in de bodem, in hout of  an-
dere voedingsbodem. Sommige schim-
mels ontwikkelen zoals eerder gezegd 
vruchtlichamen: paddenstoelen. Net 
als bij bloemen, zijn bijna alle kleuren 
vertegenwoordigd in de zwammenwe-
reld. Daarnaast kunnen ze ook allerlei 
vormen vertonen. 

Bouw van de paddenstoel
Paddenstoelen kunnen samengesteld 
zijn uit een hoed, steel, ring of  man-
chet en beurs. Er zijn paddenstoelen 
die uit al deze onderdelen bestaan, 
anderen kunnen één of  meerdere 
onderdelen missen. De hoed en de 
steel kunnen vleesachtig zijn. Aan 
de onderzijde van de hoed kunnen 
plaatjes, buisjes of  stekels zijn. Hier 
zitten als het ware de zaadjes van de 
paddenstoel, die we sporen noemen. 
Met name de plaatjes, buisjes, stekels, 
beurs en ring zijn de voornaamste 

Geen woningnood voor de kabou-

ters in Anna’s Hoeve ondanks dat 

 de heks ook is langsgekomen - 

rechtsonder heksenboter.

Voortplanting.

Er viel veel te zien, ook op de 

net bewerkte stukken.

Dromend over heksen en 

kabouters.

De Gewone krulzoom en boompuist waren 
te ontdekken op  Anna’s Hoeve.

Ontstaan van een heksenkring.

Ook de jeugd kon geen genoeg 
krijgen van al dat moois en ging 
dan  ook op de knietjes.
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kenmerken waaraan u paddenstoelen-
soorten aan kunt herkennen. 
De onderzijde van de hoed is zeker 
het bekijken waard en niet alleen voor 
de determinatie van de soort. Een 
autospiegeltje met steel is hierbij erg 
handig. De helmmycena is een plaat-
jeszwam, die u ook kunt ontdekken in 
Anna’s Hoeve. De plaatjes zijn door 
dwarsadertjes met elkaar verbonden 
wat een prachtige tekening geeft. 
Ook de Grote parasolzwam behoort 
tot de plaatjeszwammen. Sommige 
parasolzwamsoorten zijn weidepad-
denstoelen, maar ze groeien ook tus-
sen het afvalhout en op open plekken 
in het bos zoals op Anna’s Hoeve. De 
grootste van de parasolzwammen is 
de Grote parasolzwam. Hij kan een 

hoogte van wel 30 cm bereiken 
met een hoed van 25 cm. Zoals 
te zien valt op de foto is de hoed 
eerst bolvormig, later gewelfd 
en uiteindelijk bijna plat. Hij is 
lichtbruin en herkenbaar aan zijn 
schubben op de hoed. Het cen-
trum van de hoed is donkerder 
omdat de bruine schubben dich-
ter bij elkaar staan. Onder de 
hoed zien we plaatjes, die eerst 
wit zijn en bij het ouder worden 
grijzere tonen krijgen. De steel 
heeft dezelfde kleur als de hoed 

en heeft een verschuifbare kraag. 
De steelvoet is verdikt.

Wanneer,  waar en hoe oud zi jn 
paddenstoelen?

De meeste paddenstoelen willen met 
name warmte, voeding, water en 
zuurstof. De groeiomstandigheden 
kunnen zowel in het voorjaar, in de 
zomer of  in de herfst gunstig zijn, 
afhankelijk van het temperatuur- en 
neerslagverloop. Sommige soorten 
geven de voorkeur aan de winter. 

Waar zi jn paddenstoelen  
te vinden? 
Paddenstoelen in de ruimste betekenis 
zijn bijna overal te vinden. Maar hier 
zullen we het over de zogenaamde 
hogere paddenstoelen hebben, die 
in twee groepen onder te verdelen 
vallen. De groep waar vaak de meeste 
interesse naar uitgaat, bestaat uit 
paddenstoelen die zich ontwikkelen 
in verbondenheid, symbiose, met een 
boom. Een symbiotische verbonden-
heid van paddenstoelen en wortels 
van een boom heet mycorrhiza. De 
mycorrhiza-vereniging is vaak zeer 
specifiek, verbonden aan een bepaalde 
boomsoort. Soms hebben de padden-
stoel en de plant wederzijds voordeel. 
Het eerste contact wordt gemaakt 
tussen jonge wortels van bomen en 
de zwamvlok, mycelium. De meeste 

bospaddenstoelen zijn verbonden met 
een boomsoort, zoals de berkenzwam 
die ook vertegenwoordigd is op Anna’s 
Hoeve. 
De berkenzwam behoort tot de buis-
jeszwammen. De buisjes staan verti-
caal op de onderkant van de hoed. De 
berkenzwam is een eenjarige pad-
denstoel. Deze zwam kunt u zowel op 
levende als op dode berkenstammen 
ontdekken. De stammen gaan dood 
wanneer deze zwam erop groeit. De 
berkenzwam is dan ook een parasiet, 
hij doodt zijn gastheer uiteindelijk. Als 
een schelp hangt hij aan zijn gast-
heer met de smalle kant aan de stam 
geworteld. De bovenkant van het 5 tot 
20 cm brede vruchtlichaam is glad, 
kaal, licht okerkleurig tot bruin en 
heeft een dikke afgeronde rand. De 
poriën van de buisjes zijn klein, eerst 
wittig en bij het ouder worden grijs-
bruin. Het vlees is rubberachtig. Ook 
de boompuist is een eenjarige zwam. 
Het is een kleintje met zijn 3 tot 6 cm 
omvang. Het kussenvormige zwam-
metje is wit viltig aan de buitenzijde, 
bij beschadiging verkleurend naar 
bruin. De imperfecte vorm heeft soms 
van die prachtige druppels, guttatie-
druppels genoemd ( zie foto).

Bij een van de vele mooie doorkijkjes 
op Anna’s Hoeve konden we de Echte 
tonderzwammen bewonderen, wat 
ons het regenbuitje deed vergeten. De 
Echte tonderzwam is een meerjarige 
soort. De hoed heeft de vorm van een 
hoefijzer. U kunt hem vooral vinden 
op verzwakte loofbomen, met name 
op beuken en berken. Zijn bovenzijde 
is gezoneerd en kan licht tot donker-
bruin, oker- of  roodbruin van kleur 
zijn. Hij voelt hard en houtig aan, 
anders dan de berkenzwam.
En voor je het weet komt het zonnetje 
weer door. Bijna overal begroetten de 
Gewone zwavelkopjes ons vriendelijk, 
maar schijn bedriegt. Het Gewone 
zwavelkopje behoort tot de giftige 

Als een schelp hangt de berkenzwam 

aan zijn gastheer.

Mooie heksenkring

De gewelfde hoed van de Geelwitte russula 

is zo herkenbaar en  staat prachtig tussen de 

herfstkleurende bladeren en mossen.
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paddenstoelen. Geniet alleen met het 
oog van de in bundels op oude boom-
stronken zittende zwavelkopjes. Het 
is een niet al te grote paddenstoel van 
zo’n 5 à 12 cm hoog. Het hoedje van 
tussen de 2 à 5 cm is bolvormig, glad 
en varieert van citroengeel tot zwa-
velgeel, wat donkerder in het midden. 
Met een spiegeltje kun je zien dat de 
plaatjes onder de hoed dicht bij elkaar 
staan. 

Voor tplanting
Paddenstoelen planten zich niet voort 
via zaden, maar middels sporen. Of  
er nu plaatjes, buisjes, poriën of  stekels 
zijn, een vertakt vruchtlichaam of  een 
hoed met cellen, al deze paddenstoe-
len zijn in staat zich voort te planten 
door middel van sporen. Tenminste, 
als ze de tijd krijgen om rijp te worden 
en niet geplukt of  vertrapt worden. 
In vergelijking met planten zou je 
kunnen zeggen dat paddenstoelen 
net als appels, peren en bessen ook 
vruchtlichamen zijn, geplukt en (soms) 
gegeten kunnen worden en bovenal de 
zaden (sporen) voor de voortplanting 
bevatten. 
Schimmels hebben net als bij dieren 
en planten vrouwelijke en mannelijke 
schimmels. Wanneer de paddenstoe-
len tot wasdom komen, hebben ze 
sporen gemaakt voor de voortplanting. 
De volgende nummers verwijzen naar 
het plaatje ‘voortplanting’. Komen 
deze mannelijke en vrouwelijke sporen 
uiteindelijk op een voor de soort 
geschikte groeiplek (1), dan kunnen 
ze daar kiemen (2) en weer een nieuw 
net van schimmeldraden, zwamvlok, 
groeien (3). Vervolgens moeten een 
vrouwelijke en mannelijke zwamdraad 
van twee verschillende zwamvlokken 
elkaar tegenkomen (4). Anders dan bij 
de voortplanting en bevruchting van 
planten en dieren, versmelten twee 
cellen maar houden wel gescheiden 
kernen (5). Vervolgens deelt de nieuwe 
cel zich met behoud van gescheiden 
kernen (6), en vormt een eigen net 
van zwamdraden (7). Pas dan kunnen 
uiteindelijk nieuwe paddenstoelen 
worden gevormd. Uit broedknop-
pen ont¬staan in het najaar de 
paddenstoe¬len (8). En de cirkel is 
weer rond.
Zoals de sporen in de zeedenkegel 
lieten zien, zijn sporen lang levensvat-
baar. Er viel veel te beleven op plaat-
sen in Anna’s Hoeve waar recentelijk 
is gekapt. Tijdens een wandeling keek 
de jeugd gefascineerd naar zoveel pad-
denstoelen. Dromend en babbelend 
over heksen en kabouters. 

Zo troffen we ook de Gewone krul-
zoom bij een boomstam aan. De 
naam komt van de rand van de hoed 
die vooral bij jonge exemplaren is 
ingerold. Al vroeg in de zomer, in 
juni, kun je deze paddenstoel aantref-
fen. De steel is kort en met aflopende 
plaatjes op de steel, die lichter van 
kleur zijn dan de hoed. Als je de 
plaatjes een beetje aandrukt, wordt 
de kleur weldra donkerder. Ook dat is 
een hulpje bij het herkennen van een 
soort. Hij heeft een oker tot olijfbruin 
kleurig hoedje op, die uiteindelijk 
komvormig wordt.
De Geelwitte russula brengt kleur in 
het herfsttapijt. In de late zomer en 
vroege herfst kunt u haar vinden o.a. 
op Anna’s Hoeve. De gewelfde hoed 
van de Geelwitte russula is zo her-
kenbaar en staat prachtig tussen de 
herfstkleurende bladeren en mossen. 
De witte, soms gelige steel, is 3,5 tot 7 
cm lang en 1 tot 2,5 cm dik. De plaat-
jes zijn eerst wit en verkleuren naar 
roomkleurig met gelige tinten. 
Heksenboter kunt u niet missen. Van 
ver is de citroengele kleur te ontwaren. 
We vonden heksenboter onder de Ge-
wone zwavelkopjes. Geen woningnood 
voor de kabouters in Anna’s Hoeve 
ondanks dat de heks ook is langsge-
komen. Rechtsonder op de foto is 
heksenboter te zien. Wat een effect en 
feestelijke kleurenpartijen.
Ook de jeugd kon geen genoeg krijgen 
van al dat moois. De berg van Anna’s 
Hoeve is er om heerlijk te rennen en 
ravotten, maar zo nu en dan werd er 
op de knietjes gegaan om de sprook-
jesachtige rood met witte stippen 
stoeltjes van kabouter Spillebeen van 
dichtbij te bewonderen. 
De kruipende beestjes die er wel pap 
van lusten, zorgden voor de nodige 
spanning en bravoure. 
Succes met de genoemde kenmerken 
van de verschillende paddenstoelen, 
en probeer eens om deze op Anna’s 
Hoeve te herkennen!

Geraadpleegde bronnen:
De grote paddenstoelen gids voor 
onderweg, Ewald Gerhardt
Paddenstoelen, Uberto Tosco
Paddenstoelen Encyclopedie, Gerrit J. 
Keizer
Paddenstoelen van West-Europa, 
Roger Phillips

Bronvermelding i l lustraties:
Paddenstoelen, Uberto Tosco
Voortplanting, Grasduinen november 
1986
G. Kluvers-Kessler 

Anna’s Hoeve is
weer schoner!
Op zaterdag 16 oktober 2010 is er 
weer een flinke opruimactie gehou-
den door zeven enthousiaste vrijwil-
ligers. De ‘herfstoogst’ bestond uit 
(opnieuw) een enorme rubberband, 
twaalf  vuilniszakken rommel (glas, 
blik en plastic afval), een stapel nooit 
bezorgde folders, een door roest en 
brand aangetaste scooter, een aktekof-
fer en een (ooit mooi) houten koffertje 
gevuld met doosjes met allerlei soorten 
wierook. Kletsnat helaas. Verder is 
nog een vernielde zitbank afgevoerd 
en was het pijnlijk om te zien dat een 
mooie jonge wilg aan de rand van de 
vijver totaal geknakt en vernield was. 
Het Goois Natuurreservaat zorgde 
voor de benodigde materialen en het 
afvoeren van alle rommel. Iedereen 
die geholpen heeft met deze actie heel 
hartelijk bedankt! Voor wie er niet 
bij kon zijn, voor iedereen die tussen-
door tijdens een eigen wandeling wat 
opruimt en alle andere liefhebbers van 
dit mooie gebied: geniet van de mooie 
natuur en graag tot ziens een volgende 
keer in Anna’s Hoeve!
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Net als in 2004 was de Vereniging tot 
Behoud van Anna’s Hoeve medeor-
ganisator van dit jaarlijkse evenement 
van Landschap Noord-Holland, waar-
voor alle vrijwilligers van LNH en 
alle bij LNH aangesloten zelfstandige 
vrijwilligersgroepen worden uitgeno-
digd. In 2004 was Paviljoen De Anna’s 
Hoeve het verzamelpunt, maar dat is 
in 2005 afgebrand. Het GNR kwam 
ons te hulp door ’t Laer voor dit doel 
beschikbaar te stellen.
De deelnemers werden verwelkomd 
door LNH-directeur Jan Kuiper, 
GNR-vrijwilligerscoördinator Jaap 

Succesvolle Werkdag in het Landschap
Door Gerard Peet 

Een kleine 70 natuurvrijwilligers uit de hele provincie Noord-Holland (ja, zelfs Den Helder 
was aanwezig!) verzamelden zich op zaterdag 18 september in groepsverblijf ’t Laer van het 
Goois Natuurreservaat, dichtbij Anna’s Hoeve, om mee te doen aan de jaarlijkse Werkdag 
in het Landschap. 

Vlaanderen en Ruud Bochardt, voor-
zitter van de Vereniging tot Behoud 
van Anna’s Hoeve. Ruud legde nadruk 
op de verschillende dilemma’s die 
zich rondom Anna’s Hoeve voordoen, 
zoals: recreatiepark versus een meer 
natuurlijk bos via houtkap, behoud 
van zoveel mogelijk groen versus 
maatschappelijke behoeften zoals 
woningbouw, meer openbaar vervoer, 
wegen en een nieuwe waterzuivering. 

Boommarterproject
Vervolgens deed LNH-medewerker 
Jelle Harder (ook oud-voorzitter van 

onze Vereniging) verslag van het vorig 
jaar opgestarte Boommarterproject 
Oostelijke Vechtstreek. Met foto- en 
filmcamera’s, opgehangen op diverse 
plekken in het plassengebied, zijn 
fantastisch mooie foto’s en filmpjes 
gemaakt van boommarters, andere 
zoogdieren en vogels die afkwamen op 
hangende plankjes met pindakaas en 
honing! Dit levert nieuwe kennis op 
over boommarters in deze regio, en 
daar gaat het om. De deelnemers kon-
den kiezen uit vier excursies: Natuur-
brug, Geologisch Museum Hofland, 
Laarder Wasmerengebied, en Anna’s 
Hoeve. Met deze zware concurrentie 
trok Anna’s Hoeve slechts 16 wande-
laars. Niettemin was ook deze (wan-
del)excursie zeer succesvol.
Intussen was het weer steeds beter 
geworden, en kon de broodjeslunch 
ook buitenshuis genuttigd worden. De 
voor slecht weer opgezette grote par-
tytent was de hele dag geen moment 
nodig.

Van half  twee tot vier uur werd er in 
vier groepen gewerkt. Heide plaggen 
bij de Oude Postweg, Amerikaanse 
vogelkers verwijderen uit twee bosper-
celen langs de asfaltweg tussen de Weg 
over Anna’s Hoeve en ’t Laer, en op-
slag verwijderen uit het Fazantenveldje 
en het anderhalf  jaar geleden gekapte 
bosperceel waar een nieuw heideveld 
moet ontstaan. Groot was de ver-
rassing toen op veel plekken in deze 
kapvlakte nu al piepkleine bloeiende 
heideplantjes werden aangetroffen. 
We mogen dus verwachten dat Anna’s 
Hoeve er over een paar jaar een mooi 
nieuw heideveldje bij heeft!

De dag werd in de stralende zon afge-
sloten met een borrel met borrelhap-
jes, waarna de deelnemers geleidelijk 
weer huiswaarts gingen. We kunnen 
terugzien op een zeer geslaagde dag. 

Verwijderen van opslag van onder meer Amerikaanse eik op een terrein dat voorbestemd 
is om heide te worden.

Het welkomstwoord werd uitgesproken door de directeur van 

Landschap Noord-Holland, de heer J. Kuiper

Braam is weliswaar een inheemse soort, maar vertoont plaatselijk 

neiging tot woekeren. Hier wordt braam verwijderd uit de heide. 
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‘s Ochtends was het nog slecht weer, 
maar tijdens de wedstrijden korte 
cross 3 km en lange cross 
9 km, jeugdloop en de prestatieloop 
kwam de zon er door en was het 
genieten in de buitenlucht van Anna’s 
Hoeve. Bij de jeugd- en prestatieloop 
werd de warming-up gedaan onder 
begeleiding van djembé-speler / 
master drummer Omar Seck en dit 
gaf  extra sfeer aan het evenement. 
Ruim 520 deelnemers stonden aan de 
start en de organisatie van de Maple 
Leaf  cross is tevreden met het aantal 
deelnemers. 
Bij de wedstrijden korte cross 3 km. 
en lange cross 9 km. waren er ook een 
paar atleten die op nationaal niveau 
actief  zijn en dat wil je graag als orga-
nisatie. Als je dergelijke atleten aan de 
start krijgt, heb je als evenement weer 
wat extra uitstraling. Grote blikvanger 
was Arnaud Okken aan de start van 
de korte cross. Arnaud Okken loopt 
ook op internationaal niveau 800 
meter en was duidelijk te sterk voor 
de rest van het veld. In de breedte 
hebben de GAC - ers goed gelopen 
en waren terug te vinden in de top 
van de klassementen en ook op het 
podium hebben we ze teruggezien.

Jarige parcoursbouwer
Aansluitend op de wedstrijden stond 
de jeugdloop op het programma en 
dit is toch altijd weer een van de leuk-
ste onderdelen. Altijd leuk om te zien, 
dat deze lopertjes en loopstertjes zich 
vol overgave in de strijd gooien. 
Als slotstuk van de dag waren er bij 
de Maple Leaf  cross de prestatielopen 
over 3, 6 en 9 kilometer. Maar voor 
hier het startschot werd gelost, is de 
parcoursbouwer in het zonnetje gezet. 
Een dag ervoor was hij jarig en toch 
druk in de weer voor de Maple Leaf  
cross. Velen hebben dus nog gezongen 
“er is er één jarig”. Overigens merk je 
bij de prestatieloop toch het verschil 
met de wedstrijd en dat zie je aan hoe 

Fantastisch herfstweer ti jdens 63e Maple Leaf cross! 
Door Michael KromhoutOp zondag 7 november voltrok zich een inmiddels vertrouwd tafereel in Anna’s Hoeve. Lange 
slierten kleurig geklede sporters trokken in hoog tempo door de bossen van Anna’s Hoeve. 
Daarnaast muziek, bloemen en vele belangstellenden: de Maple Leaf Cross 2010 mag met 
recht een succes worden genoemd!

de deelnemers de loop beleven. Bij de 
wedstrijd zijn de gezichten gefocust 
op snelle tijden en de deelnemers aan 
de prestatieloop willen gewoon lekker 
lopen op de zondag.
De 63e Maple Leaf  cross, georgani-
seerd door de Gooise Atletiek Club, is 
organisatorisch goed verlopen. De or-
ganisatie is hier zeer blij mee en hoopt 
dat lopers en publiek terugkijken op 
een geslaagd evenement. We hopen 
dat de reguliere wandelaars in Anna’s 
Hoeve niet al te veel last hebben on-
dervonden van het evenement.

Geïnteresseerd in een uitgebreid 
wedstrijdverslag of  meer informatie 
over de cross? Ga naar www.maplele-
afcross.nl. Of  email: info@mapleleaf-
cross.nl .

Michael Kromhout is betrokken bij de  

organisatie van de Maple Leaf Cross

De start van de korte cross
Foto: IT2day // websolutions

Impressie van de prestatieloop  
Foto: IT2day // websolutions

Het erepodium klaar voor de ontvangst van 
de winnaars
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Ha Safari -Spotter! 
Als je met mij door je knieën gaat, 
ben je echt op safari. Overal zie je 
wilde dieren. Kijk daar! Een mier en 
hier heb je een pissebed. Of  zie je dat 
glibberige diertje? Dat is Hannes. Als 
je hem heel voorzichtig met een natte 
vinger aanraakt, dan voel je dat hij 
heel zacht is. Hannes heeft zijn huisje 
altijd bij zich en niet tegen de regen, 
want daar is hij juist dol op. Nee, hij 

Spotje op safari:  Hannes,  de slak 
Door Gerry Kluvers-Kessler

heeft zijn slakkenhuisje vooral nodig 
wanneer het te droog is. Dan verstopt 
hij zich in z’n huisje. Hannes wil 
niet dat die droge warme lucht zijn 
huisje binnen komt. Daarom sluit hij 
zijn slakkenhuis af  met een deurtje. 
Hannes, de slak is een echte klusjes-
man. Hij maakt zijn huisje en deurtje 
helemaal zelf. Aan de ringen van zijn 
huisje kun je zien hoe oud de slak is. 
Weet jij hoe oud Hannes is? En nu 
het winter wordt, doet Hannes ook 
de deur van zijn huisje dicht. Hij gaat 

dan heel lang slapen. Een winterslaap 
noemen we dat. Als je een vergroot-
glas hebt net als ik, zie je de wilde 
dieren vééél beter. Zie jij de oogjes van 
Hannes? Ja, ze zitten op steeltjes. Suc-
ces met je kleurplaat.

Tot                                     Spotje!

Hannes,  de slak
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Puzzel:  slakkenweetjes 
Door Gerry Kluvers-Kessler

Hoe komen de dieren de winter 
door? Voor sommige dieren maakt 
het niet zo veel verschil of  het nu 
zomer of  winter is. Ze moeten net als 
elke zomerdag hard werken om hun 
kostje bij elkaar te zoeken. Misschien 
dat u ook onze gevleugelde vrienden 
een handje helpt de winter door te 
komen. Wanneer er wat bladerafval 
blijft liggen en uitgebloeide bloemen 
en struiken blijven staan, dan kunnen 
de vogels her en der wel zelf  wat van 

hun gading vinden. Helaas worden 
tuinen soms te rigoureus “winterklaar” 
gemaakt. Terwijl rijp op takken en 
stengels de tuin juist een extra dimen-
sie kan geven. De dauw verfraait uw 
uitgebloeide hortensia’s of  hemelsleu-
tel met een zijden kraagje. De uitge-
bloeide bruine struiken lijken op grote 
oliebollen met een poedersuiker laagje 
er overheen door het rijp. De vogels 
komen zo’n gastvrije tuin bezoeken 
en zorgen voor de levendigheid in 

De oplossing van de puzzel in Koerier 2010-2 is: Orgaan van Jacobson. 
De antwoorden zijn: 1. Zoogdier, 2. Rillen, 3. Negen, 4. Nacht, 5. Kaal, 6. Steken, 7. Vier, 8. Winterslaap, 9. Oprollen, 
10. Neusje, 11. Slakken, 12. Insecten, 13. Hoornstof, 14. Bladeren, 15. Zes, 16. Gesloten, 17. Levendbarend.

1 Harde kalkschaal 

2  Met behulp van welk belangrijk lichaamsdeel beweegt de 
slak? 

3 Wat is het meest kwetsbare deel van het slakkenhuis? 

4  Welk orgaan kan een stof  afscheiden dat een kalkschaal 
maakt? 

5 Holte in de as van het slakkenhuis.

6 Dekseltje achter op de zool. 

7 Waar zitten de ademhalingsorganen? 

8 Kurkentrekkerachtig slakkenhuis.

de wintermaanden. Echter, sommige 
dieren doen het wat rustiger aan in de 
winter. De een houdt een winterrust, 
zoals de eekhoorn. De ander houdt 
een winterslaap, zoals de slakken. 
Mocht u een slak tegen uw raam 
aangeplakt zien, dan is hij al in diepe 
winterslaap. Hij wil vast niet gestoord 
worden. Misschien een goede gelegen-
heid om uw slakkenkennis eerst wat 
op te frissen?

9 Onmisbare levensvoorwaarde voor alle weekdieren. 

10 Fijne tandjes op de tong die als een rasp fungeren. 

11 Instromingsbuis voor vers ademwater en voedsel. 

12  Het stadium bij droogte waarbij het ademhalingspro-
ces tot een minimum zinkt. 

13 Hoe bewegen slakken? 

14 Weekdieren 

15  Welk middel kan kleine breuken van de schelp aan 
elkaar lijmen? 

16 Traag 
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De bovenste lijn toont het verloop 
van het waterpeil van de vijvers van 
Anna’s Hoeve; de onderste lijn het 
verloop van de grondwaterstand zoals 
afgelezen van de Educatieve Grond-
watermeter op de Speelweide. Wan-
neer er een tijdlang helemaal geen 
nieuw water in de vijvers bij zou ko-
men, zouden beide lijnen met elkaar 
gaan samenvallen. 
In de eerste helft van december 2009 
staan er nog drie lijnen op de grafiek. 
De bovenste gaf  toen het peil van de 
achterste vijvers weer, de onderste het 
peil van de Speelweidevijver. Sinds 
in december de geul bij de Nieuwe 
Brug in Anna’s Hoeve is uitgediept, 
staan alle vijvers van Anna’s Hoeve 
weer met elkaar in open verbinding, 
uitgezonderd de Oude Poel die van de 
andere vijvers is afgekoppeld.
Op 22 maart eindigde een periode 

van stijging van het grondwaterpeil 
en het vijverpeil. Het is een normaal 
verschijnsel dat het peil in het winter-
halfjaar stijgt en in het zomerhalfjaar 
weer daalt. Doordat het voorjaar en 
de voorzomer van 2010 erg droog 
waren (er viel veel minder regen dan 
gemiddeld in die periode) daalden de 
peilen flink. Tot 10 juli: toen viel er 
binnen enkele dagen meer dan 40 mm 
regen in Hilversum. Er begon toen 
een periode met (veel) meer regen 
dan gemiddeld. Eind augustus was 
de stijging van de peilen spectaculair. 
Op 26 augustus viel er 80 mm regen, 
en in de vier dagen daarna nog eens 
bijna 60 mm. Op 31 augustus stonden 
de vijvers 56 cm boven het afgelezen 
grondwaterpeil: een record (gemid-
deld is dat verschil ongeveer 25 centi-
meter; na een droge periode is het veel 
minder).

Na een natte dag op 23 september 
volgden er enkele betrekkelijk droge 
weken zodat de peilen weer zakten. 
Maar daarna werd het weer natter, en 
gingen de peilen weer stijgen. Op 10 
november (de laatste waarneming in 
deze grafiek) was het afgelezen grond-
waterpeil maar liefst 55 cm hoger dan 
op dezelfde datum in 2009. 
Tenzij we een heel droge winter 
tegemoet gaan, mag worden aangeno-
men dat het vijverpeil in de komende 
maanden nog verder gaat stijgen. 
Daar zal niemand bezwaar tegen 
hebben. Aan de oevers van met name 
de “achterste” vijvers is goed te zien 
dat het water er nog steeds veel lager 
staat dan het vroegere streefpeil van 
minimaal 220 cm boven NAP, een peil 
waarbij de vijvers er gevuld uitzien, 
wat landschappelijk een veel fraaier 
beeld oplevert.

Toelichting bi j  de peilgraf ieken
Door Gerard Peet
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Opgave l idmaatschap Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
Stuur dit  formulier ingevuld op naar het secretariaat:

Secretariaat VBAH, p/a postbus 2161, 1200 CD HILVERSUM 

Ondergetekende,

Naam:  M/V

Adres: 

Postcode : Woonplaats :

Telefoonnummer: e-mail:

Geboortedatum: 

Handtekening :  

geeft zich op voor het lidmaatschap van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.  

De contributie bedraagt minimaal € 1,83 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart





Start plannen voor de nieuwe 
woonwijk Anna's Hoeve 
Er kan begonnen worden met de plannen voor de nieuwe woonwijk Anna's Hoeve. De 
gemeente en AGV/Waternet hebben de laatste afspraken gemaakt, over de grondruil die 
nodig is voor de bouw van de nieuwe rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI). De bouw van de 
woonwijk start zodra deze RWZI in gebruik is genomen en de oude installatie gesloopt is. 
Naar verwachting is dat in 2014. 

Eerste stap 
De gemeente zet nu al de eerste stap naar deze nieuwe 
woonwijk door het opstellen van een nota van uit
gangspunten. In deze nota staan globaal de ambities 
voor de nieuwe wijk. De twee belangrijkste zijn: 

• Duurzaamheid 
En dan gaat het niet alleen over energiepresta-
ties. Duurzaamheid moet overal in de woonwijk 
terugkomen. De wijk moet dus toekomstbestendig 
zijn en er moet verantwoord materiaal gebruikt 
worden. Daarnaast moeten ook de energiekosten 
van de woningen laag blijven. 

• Zelf een huis bouwen 
Nieuw in Hilversum is dat we bewoners in Anna 's 
Hoeve de mogelijkheid willen geven zelf een huis 

te bouwen. Dit noemen we (collectief) particulier 
opdrachtgeverschap. Het is op dit moment nog 
niet duidelijk hoe we dit precies gaan invullen. 
We gaan hierover in gesprek met ontwikkelaars 
en bewoners . 

Denk mee over Anna's Hoeve 
Bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk 
zal de gemeente regelmatig geïnteresseerde toe
komstige bewoners en omwonenden betrekken. 
Dinsdag 19 april bent u voor het eerst uitgenodigd 
om mee te denken, over de uitgangspunten voor 
de nieuwe wijk. Waar moeten we bij de ontwik
keling van de wijk rekening mee houden? Heeft 
u nog goede ideeën over duurzaamheid? Of ziet 
u kansen in het zelf bouwen van een woning? En 
hoe zou dat moeten? 

Bewonersbijeenkomst 
Denk mee over de uitgangspunten van 
de nieuwe woonwijk 
Dinsdag 19 april, 20.00 - 22.00 uur 
locatie: brandweerkazerne 
(Kamerling Onnesweg 148) 

We praten u deze avond ook bij over 
de laatste ontwikkelingen. 
U kunt zich tot en met 1 5 april aanmelden via 
annashoeve@hilversum.nl of telefoonnummer: 
035 629 21 52. 

, , 

. , 
, , 



Hoe ontstaat de nieuwe woonwijk? 
De afgelopen jaren zijn veel voorbereidingen getroffen om de nieuwe 
woonwijk mogelijk te maken. De grond en waterbodems zijn deels 
gesaneerd. waardoor de bodem schoon is en de natuur in de omgeving zich 
heeft kunnen herstellen. De grond van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
wordt komende jaren nog gesaneerd. De bouwvergunning voor de 
waterzuiveringsinstallatie is aangevraagd en voor deze installatie loopt 
een procedure voor een nieuw bestemmingsplan. 

Er zijn nog een paar hobbels te nemen 
voordat echt de schep de grond in 
gaat voor de nieuwe woonwijk. Als 
de grond van de zuiveringsinstallatie 
gesaneerd is, wordt de nieuwe instal
latie gebouwd (start november 2011) 
en de oude gesloopt (over twee jaar 
in 2013). Twee jaar die de gemeente 
gaat benutten voor het maken van een 
mooi plan voor de woonwijk, zodat we 
in 2014 echt kunnen gaan bouwen. 

In de komende twee jaar moet de 
gemeente drie stappen nemen: 

Stap 1 
We stellen de nota van uitgangspun
ten op. Dinsdag 19 april vragen we 
tijdens een bijeenkomst input aan 
omwonenden en geïnteresseerde toe-

komstige bewoners. Het streven is dat 
de gemeenteraad eind juni de uitgangs
punten vaststelt. 

Stap 2 
Er wordt een stedenbouwkundig mas
terplan gemaakt. Dat zal tot medio 
2012 in beslag nemen. U krijgt straks 
ook de gelegenheid mee te denken over 
dit plan. 

Stap 3 
Op basis van het masterplan gaan we 
gefaseerd voor de deelgebieden project
ontwikkelaars selecteren. Streven is om 
dit begin 2013 gedaan te hebben. 

Over welk gebied gaat het precies? 
De nieuwe woonwijk is het oranje 

gebied op de kaart. Ten oosten van 

de woonwijk komt de nieuwe zuive
ringsinstallatie (bruin) met erboven 
de locatie van bufferbakken (blauw). 

Het gearceerde gebied dat door de 
woonwijk loopt is het tracé van het 
stamriool, dat naar de nieuwe instal
latie loopt. Hierop mag niet gebouwd 
worden; er kan bijvoorbeeld wel een 
weg of groen komen. Het rood vanaf de 
Minckelerstraat is de ontsluitingsweg 
van de zuiveringsinstallatie en van de 
sportvelden. Het paarse gebied naast 
deze ontsluitingsweg is een locatie 
voor een school en/of een andere 
maatschappelijke voorziening. 

Het donkergroene stuk midden op 
de kaart wordt een mooie parkachtige 
heuvel van 25 meter. De grond die 
afgegraven is bij de sanering wordt 
verzameld in deze heuvel. Deze is 
zonder risico voor iedereen toegan
kelijk omdat de afgegraven grond 
zorgvuldig wordt afgedekt met schone 
grond en deels met folie . Zo is het 
onmogelijk voor mens en dier om in 
contact te komen met de vervuilde 
grond. 



De start van de bouw van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(RWZI) is gepland in november. 
Hierdoor kunnen ook de eerste 
stappen in de ontwikkeling van 
de nieuwe woonwijk Anna's Hoeve 
gezet worden. 

De ondertekening van een overeen
komst voor de grondoverdracht in 
maart, door wethouder Jan Rensen van 
gemeente Hilversum en dijkgraafJohan 
de Bondt van Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht maakt dit mogelijk. Mede met 

de inspanning van de provincie Noord
Holland zijn subsidies behouden en is 
het plan haalbaar. In 2013 moet dan de 
zuiveringsinstallatie in gebruik worden 
genomen, waarna de oude wordt afge
broken en er ruimte is voor de nieuwe 
woonwijk. 

Kleur installatie aangepast aan 
omgeving 
De nieuwe installatie komt ten noorden 
van de sportvelden en tegen het natuur
gebied aan. De betonnen wand van 
de installatie krijgt een 'schutkleur' 

waardoor er, samen met de zorgvul
dig gekozen beplanting, geen contrast 
met het aangrenzende natuurgebied 
ontstaat. Ook het hekwerk rondom 
de installatie is transparant. Dijkgraaf 
Johan de Bondt van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht: "We vonden 
het belangrijk dat de installatie past in 
de natuurlijke omgeving en hebben 
daarom gekozen voor een passende 
architectuur. Uiteraard gaat de te 
bouwen rioolwaterzuiveringsinstallatie 
voldoen aan de allernieuwste milieu
richtlijnen." 

Plan zuiveringsinstallatie in procedure 
Voor de locatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het mogelijk maken 
van de realisering daarvan zijn de benodigde plannen in procedure gebracht. 
Het gaat hierbij om een ontwerp van het bestemmingsplan, de bijbehorende 
plan MER, de ontwerp bouwvergunning en de verlening van de milieuvergunning. 

Deze plannen voor de zuiveringsinstal
latie zullen gelijktijdig ter inzage worden 
gelegd, zodat hiertegen gelijktijdig reacties 
kunnen worden ingediend gedurende de 
inzagetermijn. De inzageperiode van 6 
weken is 23 maart gestart en de stukken 
zijn in te zien bij de afdeling Publieks
zaken, in het stadskantoor gelegen op 
de Oude Enghweg 23. De balie is iedere 
werkdag geopend tussen 09.00 uur en 
13.00 uur en op donderdagavond open 
tussen 17.00 en 19.30 uur. 

De stukken zullen zoveel mogelijk 
digitaal beschikbaar worden gesteld 
via de website van de gemeente 
Hilversum. Deze zijn dan te vinden 
via Nieuws> Bekendmakingen > 
Bekendmakingen m.b.t. Bestem
mingsplannen. Het ontwerp van 
het bestemmingsplan Anna' s Hoeve 
RWZI is bovendien beschikbaar 
via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

Voor mensen, dieren en planten is schoon water 
van levensbelang. Voordat het afvalwater weer 
in het oppervlaktewater stroomt, moet het eerst 
gezuiverd worden. Dat gebeurt in verschillende 
stappen in opeenvolgende tanks. Voor Anna's 
Hoeve wordt voor de zuivering een modern 
biologisch proces gehanteerd. Het gezuiverde 
afvalwater komt uiteindelijk via de Goyergracht 
terecht in het Eemmeer. 



op 
gebeurt er binneli~ 
nna's Hoeve? 
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Voordat in november gestart kan 
worden met de bouw van de nieuwe 
zuiveringsinstallatie moeten eerst een 
aantal voorbereidende maatregelen 
getroffen worden. 

Mei 2011: 
start aanleg fase 2 stamriool: voor de 
verplaatsing van de zuivering moet de 
gemeente het stamriool verlengen over 
het terrein van de bestaande zuivering. 
In 2008 is een eerste fase hiervan reeds 

uitgevoerd. In mei dit jaar zal gestart 
worden met de tweede fase. Dit is 
het deel dat in de toekomst onder de 
grondberg zal liggen. 

Zomer 2011: 
voordat de bouw kan starten, moet het 
terrein van de nieuwe zuivering gesa
neerd worden. Dit zal in de zomer van 
dit jaar gedaan worden . Tegelijkertijd 
wordt het terrein van de toekomstige 
bufferbakken gesaneerd. 

ANNA is een gezamenlijke uitgave 
van de provincie Noord-Holland, 
gemeente Hilversum, gemeente Laren, 
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht, het Goois Natuurreservaat en 
Vitens 

Drukkerij de Toekomst, Hilversum 

Oplage: 4.650 



K O E R I E R

Anna’s HOeve

in deze koerier onder meer:

Nieuw fietspad in 2011
•

Van bomen krijg je nooit genoeg
•

De toekomst van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve

J a a r g a n g  2 8  -  n u m m e r  1  -  v o o r j a a r  2 0 1 1  

Anna's Hoeve Koerier 1-2011:Opmaak 1  21-03-2011  22:08  Pagina 1



2

Anna’s Hoeve Koerier jaargang 28 nummer 1-2011

De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. Het blad verschijnt drie keer
per jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.
Kopij is welkom, aanlevering bij voorkeur in elektronische vorm bij één
van de redactieleden: teksten in .DOC-formaat en afbeeldingen in .JPG-
formaat. Als elektronische aanlevering voor u een probleem is, neemt u
dan contact op met de redactie.

Druk Drukkerij Brügemann, Hilversum
Opmaak Bard87, Wietse Bakker, wietse@bard87.nl
Foto voorblad Sander Koopman, de nieuw ingerichte groenstrook 

langs de A. Fokkerweg
Oplage 900 exemplaren
Op Internet www.vb-annashoeve.nl

De redactie De redactie van de Anna’s Hoeve Koerier bestaat uit de
volgende personen:

S. Koopman (eindredactie) Oude Amersfoortseweg 140
1212 AJ HILVERSUM
ahkoerier@yahoo.com
035-7723267

H. Bergsma Fuchsiastraat 34 
1214 GK HILVERSUM
035-6212667 / 06-43498954

M. Evers Eemnesserweg 115 
1223 GD HILVERSUM
035-6856316

P. Gmelig De Bazelstraat 4 
1222 RJ HILVERSUM
035-7519867

De vereniging De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. is
opgericht in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten Hilversum en
Laren gelegen gebied Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied
met rustige recreatie. De vereniging onderneemt hiertoe onder meer de
volgende activiteiten: overleg met gemeenten, terreinbeheerders en de
waterbeheerders, geven van rondleidingen en het uitvoeren van
beheerwerk.

Lid worden? Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor
iedereen die de doelstelling van de vereniging ondersteunt. De
contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Neem voor meer
informatie of aanmelding voor het lidmaatschap contact op met de
secretaris.

Uw gegevens wijzigen? Neemt u voor wijziging van uw gegevens,
bijvoorbeeld als u verhuist, contact op met de ledenadministratie:

J. Bouwman Curiestraat 9 1223 JV HILVERSUM
johnbouwman@telfort.nl 035-6858668

Het bestuur Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
e.o. bestaat uit de volgende personen:

R. Bochardt Voorzitter 06-25196250
J.J.M. de Ridder Penningmeester 035-6835031
H. Bergsma Gewoon lid 06-43498954
C.A.N. van Vliet Gewoon lid 035-6833007

Algemeen e-mailadres van de vereniging: annas_hoeve@yahoo.com

Postadres: Secretariaat VBAH
p/a postbus 2161
1200 CD HILVERSUM 

Overige handige informatie
Algemeen beheer: Poul Hulzink, hoofd terreinbeheer, GNR
Dagelijks beheer: Gerrit Kremer, regiobeheerder Zuid, GNR
Contactgegevens GNR: 035-6214598, Internet: www.gnr.nl
GAD Toezicht en handhaving: 035-6991888
Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734
E-mail webmaster: webmaster@vb-annashoeve.nl

Colofon 2
Van de redactie 3
Van het bestuur 4
Gezocht: bestuursleden 4
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 11 mei 2011 5
De toekomst van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve 7
Even voorstellen: Paulien Gmelig 8
In 2011 fietspad van Anna’s Hoeve naar Anton Philipsweg 9
Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011 10
Van bomen krijg je nooit genoeg - deel I 12
Bosploeg Anna’s Hoeve 2010: minder mensen en minder uren 14
Beuk ingescheurd door storm 16
16 Mei informatieavond IVN-natuurgidsencursus 2011-2013 17
Toelichting bij de peilgrafieken 18
Opgave lidmaatschap Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve 18

Inhoud

Colofon

Anna's Hoeve Koerier 1-2011:Opmaak 1  21-03-2011  22:08  Pagina 2



3

Van de redactie
Door Sander Koopman

Het voorblad en interieur van deze Koerier waren vast even wennen voor u. Met ingang van dit nummer wordt de
vormgeving verzorgd door Wietse Bakker van Bard87 uit ‘s Graveland. Zijn opmaakvoorstel hebben we in de
redactie besproken en viel gelijk in goede aarde. De oranje omslag is onderhand een handelsmerk van de
vereniging dus die hebben we gehandhaafd.
Dit nummer heeft een wat kleinere omvang dan u tot dusverre gewend was. Dat komt omdat onverwachts enkele
verwachte artikelen zijn uitgebleven. Wat u wel aantreft zijn de stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 11
mei. Het is duidelijk dat de vereniging te kampen heeft met een sterk afnemende ledenparticipatie, waardoor het
bestuur zich heeft moeten herbezinnen op haar strategie. Alleen de kerntaken van de vereniging zullen uitgevoerd
blijven worden. Dit is toch een punt van zorg, want we hoeven er absoluut niet op te rekenen dat de ruimtelijke
druk op Anna’s Hoeve minder wordt de komende tijd. Integendeel, initiatieven voor ruimtelijke transformaties en
uitbreiding van infrastructuur zullen in het Gooi, en dus ook rondom Anna‘s Hoeve, aan de orde van de dag blijven.
Een voortdurende kritische oppositie hiertegen is van groot belang om Anna’s Hoeve als natuur- en
recreatiegebied te behouden. De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve zou hier een sleutelrol in moeten spelen,
samen met partijen als de Vrienden van het Gooi en Goois Natuurreservaat.
Terreinbeheer heeft gevolgen voor u als recreant in Anna’s Hoeve. Het aanzicht en de aard van uw natuurgebied
veranderen door beheermaatregelen. Voor het Goois Natuurreservaat is het belangrijk dat zij een klankbord heeft
van betrokkenen, en ook hier kan een vitale vereniging een belangrijke rol vervullen. Denk bijvoorbeeld aan de
communicatie rondom de boskap die de afgelopen jaren is uitgevoerd. De stille hoop van bestuur en redactie is dat
er tijdens de ALV nieuwe actieve leden opstaan die zich willen inzetten voor Anna’s Hoeve. Uiteraard werven we zelf
ook, maar dat levert helaas niet altijd voldoende resultaat.
De redactie is inmiddels wel versterkt met een nieuwe redacteur. Paulien Gmelig is in het voorjaar van 2010
afgestudeerd als IVN-Natuurgids en wil zich graag inzetten voor Anna’s Hoeve. In dit nummer stelt zij zich voor en
vindt u een stukje van haar over bomen in Anna’s Hoeve. En wat blijkt: zelfs de verguisde naaldhoutopstanden
blijken de nodige biodiversiteit te bevatten. Verder wordt binnenkort het fietspadennetwerk weer van enige
uitbreidingen voorzien, daarover praat Gerard Peet ons bij. Tot slot is vermeldenswaard de vernieuwde groenstrook
langs de A. Fokkerweg, waarvan u een foto ziet op het voorblad. Deze voorheen wat verloederde strook is geheel
opgeknapt en vormt nu een mooie overgang tussen de wijk Liebergen en Anna’s Hoeve.. 
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Van het bestuur
Door Henny Bergsma

Het bestuur heeft in de wintermaanden niet stilgezeten.
Vlak voor het verschijnen van de vorige Koerier is er een
bijeenkomst geweest met een aantal actieve leden van de
vereniging om na te denken over het toekomstige beleid
van de vereniging. Hierover hebben we jullie in de vorige
Koerier al  geïnformeerd. Naar aanleiding van de
suggesties die bij dat overleg naar voren zijn gekomen,
heeft het bestuur een beleidsvoorstel geformuleerd. Dit
voorstel vindt u in deze Koerier. Op de ALV zal over dit
beleidsvoorstel worden gestemd.
Ook heeft het bestuur de jaarrekening over 2010
opgemaakt en is de ALV voorbereid. De uitnodiging

daarvoor treft u eveneens aan in deze Koerier. Namens
het bestuur bedank ik de leden van de financiële
commissie en onze penningmeester voor hun
inspanningen.
In een grijs verleden heeft de vereniging een bankje aan
Anna’s Hoeve geschonken, de  “Van der Sluisbank”.  Dit
bankje is destijds voorzien van een koperen plaatje met
opschrift van de vereniging. Deze winter is de Van der
Sluisbank vernield. Het bestuur heeft een nieuwe bank
besteld, die op de plek van de oude bank zal komen. Cees
van Vliet heeft het oude plaatje zorgvuldig van  de
restanten afgehaald en weer rechtgemaakt, zodat we het
nostalgische plaatje op de nieuwe bank kunnen plaatsen.
Ik wens jullie wederom veel leesplezier en hoop iedereen
te zien op de ledenvergadering.uit binnen de
voorgeschreven termijn, kan het in een later stadium
vergeten om nog te kunnen ageren! 

Gezocht: bestuursleden
Per mei 2011 zal bestuurslid Henny Bergsma het bestuur verlaten. Daar het bestuur na rijp beraad heeft besloten
om de vereniging door te laten gaan ontstaat er dus opnieuw behoefte aan één of meerdere bestuursleden.
Er zijn verschillende taken binnen het bestuur. Het bestuur vergadert éénmaal per zes weken ‘s avonds. Het bestuur
houdt zich bezig met diverse activiteiten, van het beïnvloeden van de politiek, tot het organiseren en uitvoeren van
sociale en maatschappelijke activiteiten, besluitvorming en het onderhouden van contacten met betrokken
instellingen. Er is ruimte voor eigen initiatieven die erop gericht zijn de bekendheid van de vereniging en de interactie
met de leden te vergroten. Als je interesse hebt in deze functie kun je je aanmelden telefonisch bij één van de
bestuursleden.

Voorjaarsbode in Anna’s Hoeve: wilgenknoppen die op springen staan
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
11 mei 2011

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op: 

woensdagavond  11 mei 2011

in wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71 te Hilversum
ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

AGENDA 

• Opening door de voorzitter

• Notulen van de op 12 mei 2010 gehouden jaarvergadering (afgedrukt in de Koerier 
jaargang 26 nummer 2, 2009). De notulen liggen tevens in de vergaderzaal ter inzage.

• Ingekomen stukken (voor deze vergadering)
-vissteiger

• Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011 (idem)

• Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie

• Discussie over bestuursvoorstel voor nieuwe strategie vereniging zoals weergegeven 
in het jaarverslag, gevolgd door stemming.

• Décharge bestuur van vorig jaar.

• Aftreden bestuursleden:
Henny Bergsma (algemeen lid, niet herkiesbaar)

• Rondvraag

• Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering

PAUZE

• Lezing door oud-voorzitter Jelle Harder over de boommarter, met unieke dia’s en filmfragmenten van 
boommarters en andere zoogdieren. Van harte aanbevolen!

• Borrel

HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID: U BENT WELKOM !

Indien u verhinderd bent om de vergadering in persoon bij te wonen, kunt door middel van een schriftelijke volmacht
(eventueel per email) een andere persoon machtigen om namens u te stemmen of namens u een nader omschreven
standpunt uit te dragen. In dat geval telt uw stem gewoon mee. Indien u wilt dat over een onderwerp wordt gesproken
en gestemd, dan kunt u uiterlijk tot 28 april aanstaande uw aanvullende agendapunt schriftelijk en onderbouwd
kenbaar maken aan het bestuur. Het bestuur zal eventuele aangebrachte agendapunten publiceren op de website,
zodat eenieder daarvan tijdig kennis kan nemen voor deelname aan de ALV. Over niet tijdig aangekondigde
agendapunten kan niet gestemd worden op de ledenvergadering.
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Volgende keer uw artikel hier?

Wij zoeken een nieuw redactielid! 

Neem voor meer informatie contact op met één van de huidige redactieleden.
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De toekomst van de
Vereniging tot Behoud 
van Anna’s Hoeve
Door Ruud Bochardt, voorzitter

Sinds begin 2010 is het ondanks herhaalde inspanningen niet gelukt om
een bestuursvacature in te vullen. Evenmin lukt het om vrijwilligers te
vinden voor andere functies. De bosploeg dunt uit, de Koerier heeft te
weinig redacteuren, het aantal bezorgers daalt en het lukt niet om een
pool van mensen samen te stellen voor incidentele activiteiten als
bijvoorbeeld de VrijetijdsMarkt of educatieve projecten. Ook uit de groep
vrijwilligers die nog actief zijn komen geluiden dat ze niet altijd tevreden
zijn met de werkzaamheden of de binding aan de vereniging.
Afnemende participatie
In de afgelopen tijd hebben de bestuursleden en enkele vrijwilligers hun
best gedaan om alle ballen in de lucht te houden maar het blijkt dat
eigenlijk iedereen het als ‘te veel’ ervaart om alle ontwikkelingen en
berichtgevingen bij te houden en om overal aanwezig te zijn. Er is niet
voldoende speelruimte om de initiatieven die ontplooid worden ook
daadwerkelijk vorm te geven. Het komend jaar zal het aantal
bestuursleden teruglopen naar drie vanwege het vertrek van Henny
Bergsma. Dat is definitief te weinig. De vraag komt op of de vereniging
nog wel levensvatbaar is. Daarover werd op 16 november in een select
gezelschap van actieve leden gesproken. De opkomst was hoog. Van de 42
mensen hadden er 32 gereageerd, waarvan er 21 aanwezig waren.
De vergadering heeft een advies geformuleerd dat vervolgens besproken
is in de bestuursvergadering van woensdag 23 december 2010. 
Het advies van de vergadering luidde om de Vereniging tot Behoud van
Anna’s Hoeve door te laten gaan maar de activiteiten sterk te reduceren.
Kerntaken zijn de contacten met de politiek en het volgen van kwesties die
voor het terrein van vitaal belang zijn, zoals de hoge
snelheidsbusverbinding tussen Huizen en Hilversum (HOV). 
Het bestuur heeft dit uitgangspunt nader geconcretiseerd. Er wordt
gekozen voor het in stand houden van de website en de Koerier. Dit zijn
belangwekkende informatiebronnen en communicatiekanalen. Ook de
bosploeg zal haar werkzaamheden kunnen blijven voortzetten, gezien
haar belangrijke rol in het bestrijden van de prunus en het aanpakken van
zwerfvuil. De Vereniging zal zich presenteren op de vrijetijdsmarkt in
september 2011 omdat dit een belangrijk wervingsmoment voor nieuwe
leden is. 
Geen prioriteit wordt meer gegeven aan educatieve en maatschappelijke
projecten zoals het ondersteunen van leerlingen in het volgen van een
maatschappelijke stage, het begeleiden van jongeren die in aanraking
gekomen zijn met Buro Halt of het flyeren tijdens de Maple Leaf cross. Op
deze wijze blijft het voor de betrokken vrijwilligers hanteerbaar en worden
er geen valse verwachtingen gewekt.

7
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Aangetrokken door de prachtige

bossen en heidevelden zijn mijn

vriend en ik in 2006 van Amster-

dam naar Hilversum verhuisd.

Omdat de natuur één van de re-

denen was dat wij hier wilden

wonen sloot ik mij aan bij het

IVN. Ik volgde de natuurgidsen-

cursus en raakte steeds meer

vertrouwd met de vele natuurge-

bieden die’t Gooi rijk is. 

Het was in de herfst van 2009 dat ik,
op één van mijn ‘zwerftochten’ door
het Gooi, terecht kwam op Anna’s
Hoeve. Ik had er wel eens van
gehoord maar was er nog niet
eerder geweest. Ter voorbereiding
op een IVN-cursusavond was ik op
zoek naar paddenstoelen. Een
enorme dennenvoetzwam deed mij
stoppen. Ik nam een paar foto’s en
zag dat er aan de andere kant van
het water een bos lag. Hopende op
nog meer soorten zette ik mijn fiets
neer en liep het park van Anna’s
Hoeve in. En ja, op Anna’s Hoeve
kun je je hart ophalen. De enorme
variëteit aan bomen, lichte en
donkere plekken, open en gesloten
gebieden, droog en nat, oud, jong,
dood en levend, zorgde voor
urenlang kijk en fotoplezier. 
Fotograferen is één van mijn
hobbies. Het leukste vind ik
macrofotografie. Ergens in een veld

gaan zitten en speuren naar
kleurrijke insecten, plantjes en
mossen. Ik kan er een hele dag mee
vullen. Maar ook gewoon een mooie
wandeling maken doe ik graag. Het
liefst alleen of samen met mijn
vriend. Je moet namelijk wel van
ons ‘tempo’ houden. Dit houdt in dat

we uitgebreid de tijd nemen om
alles wat ons opvalt nader te
bekijken. Van de paden afwijken en
ons verwonderen. 
Je verwonderen kan uitstekend op
Anna’s Hoeve. Het is een bijzonder
gebied, een beetje mysterieus
misschien. Anna’s Hoeve kwam op

mij over als somber park, een
buitenbeentje zo aan de rand van
Hilversum. Maar als je eenmaal
door het park loopt, valt de
diversiteit op. En ook dat er hard
gewerkt wordt om die diversiteit en
het oorspronkelijke karakter in
stand te houden. 

Ik hoop met mijn bijdragen in de
Anna’s Hoeve Koerier u te prikkelen
met andere ogen naar het park te
kijken. Door het park te wandelen…
Heeft u het al gezien, het schrift van
de schorskevers? 

Even voorstellen: Paulien Gmelig

Paulien Gmelig
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Achter de schermen wordt al jaren
gewerkt aan een nieuwe, kortere
fietsroute “Rondje Hilversum”. Er
bestaan al enkele van die rondjes.
Via het Knooppuntennetwerk is het
rondje (over de Natuurbrug) 27,6
km, via de knooppunten 56, 83, 82,
31, 12, 11, 10, 36, 50, 51, 53 en 56.
De Zuidroute van “Goylant per fiets”
van het Goois Natuurreservaat uit
2001 is ongeveer 27 km lang, met
een omweg langs het Hilversums
Wasmeer maar in het noorden over
de Crailosebrug. Toen in de jaren
zestig de A27 werd aangelegd,
verdween de korte fietsverbinding
tussen de Utrechtseweg en de
Soestdijkerstraatweg via de
Maartensdijkseweg en de
Huydecopersweg. Sindsdien moet
er worden omgereden via de
Zwaluwenbrug. Het is de bedoeling
de korte verbinding in de toekomst
te herstellen met een tunneltje
onder de nieuwe op-/afrit van de
A27 die de komende jaren wordt
aangelegd. Als er dan ook nog een
korte verbinding komt (via landgoed
Monnikenberg) tussen de
Soestdijkerstraatweg en het
fietspad van het Kamrad naar ‘t
Bluk, wordt de totale lengte van het
Rondje Hilversum ongeveer 21 km.
“Deze halve marathon is voor de
meeste fietsers een haalbare
afstand”, aldus de gemeentelijke
nota “Aanvullend Fietsbeleid” uit
2008.   

Fietspad ‘Wasmeer Zuid’
De aanleg van het deel tussen Weg
Over Anna’s Hoeve en Anton
Philipsweg van de genoemde
fietsverbinding is al gegund aan Van
Oostrum BV uit Westbroek, het
bedrijf dat de afgelopen weken ook
de nieuwe Vissteiger in Anna’s
Hoeve (met betonnen toegangspad)
heeft aangelegd. Naar verwachting
wordt er begin 2011 een bouwkeet,
toiletblok en bouwbord neergezet op
het voormalige restaurantterrein
Anna’s Hoeve. Langs de rand van dit
terrein moeten enkele bomen en
stobben worden gerooid om later in
het jaar het fietspad te kunnen
aanleggen. Het fietspad gaat
verderop vlak achterlangs de
sportvelden en de nieuw aan te
leggen Rioolwaterzuivering lopen.
Daartoe wordt een grondwal

aangebracht. Voor de uitvoering van
voornoemde werkzaamheden is een
omgevingsvergunning nodig. De
procedure hiervoor is inmiddels
gestart. Het Goois Natuurreservaat
(GNR) is nauw betrokken bij de
voorbereiding en de uitvoering.
Het fietspad draagt de werknaam
“Wasmeer Zuid” en wordt ca. 1 km
lang en 2,5 m breed, en uitgevoerd
in de gebruikelijke halfverharding
(“Grauwacke”). Er moet ook nog een
aansluitend fietspad (“Wasmeer
Noord”) komen, van de Anton
Philipsweg tot aan het fietspad van
het Kamrad naar ‘t Bluk. Voor het
completeren van de korte
fietsverbinding tussen de
Utrechtseweg, de
Soestdijkerstraatweg en de Weg
over Anna’s Hoeve bestaan nog
geen concrete plannen. 

Ontwerp van de aan te leggen
oversteekplaats en het eerste stukje

van het nieuwe fietspad. De weghelften
worden iets uitgebogen zodat een

middenberm ontstaat om veiliger te
kunnen oversteken.

Op deze plek (ongeveer 60 m ten westen
van het huisje Anna’s Hoeve) komt het
nieuwe fietspad langs het Laarder
Wasmeer, met een oversteekplaats over
de Weg over Anna’s Hoeve

In 2011 fietspad van Anna’s
Hoeve naar Anton
Philipsweg
Door Gerard Peet

Het ziet er naar uit dat er in de loop van 2011 een nieuw fietspad zal

worden aangelegd van de Weg over Anna’s Hoeve richting ‘t Bluk,

langs de westzijde van het Laarder Wasmerengebied, voorlopig tot

aan de Anton Philipsweg. 
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Resultatenrekening

Inkomsten begroting giro in kas in gerealiseerd

contributie 4.500,00 5.051,48 74,85 5.126,33
transport 250,00 250,00
gift 0,00 65,00 0,00 65,00
boeken 0,00 14,00 0,00 14,00
video, recreatie rapport 0,00 0,00 0,00 0,00
tekort 300,00

Subtotaal in 4.800,00 5.380,48 74,85 5.455,33

rente kapitaal rekening 200,00 0,00 0,00

Totaal in 5.000,00 5.380,48 74,85 5.455,33

Overschot 1.532,81

Uitgaven begroting giro uit kas uit gerealiseerd

Lief en leed 450,00 441,10 0,00 441,10
Bijzondere Bijeenkomsten 400,00 0,00 0,00 0,00
Koerier 2.500,00 2.202,31 0,00 2.202,31
Inning contributie 550,00 0,00 0,00 0,00
Bestuur+porto 250,00 886,28 4,40 890,68
Boswerk 200,00 101,04 0,00 101,04
KvK 25,00 26,14 0,00 26,14
Lidmaatschappen 25,00 11,25 0,00 11,25
PR 100,00 0,00 0,00 0,00
Diversen 300,00 0,00 0,00 0,00
Anna’s Hoeve Website 200,00 0,00 0,00 0,00
Transport 0,00 0,00 250,00 250,00

Totaal uit 5.000,00 3.668,12 254,40 3.922,52

Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011
Hans de Ridder, penningmeester

Ook in het jaar 2010 zijn de zaken financieel rustig en gunstig verlopen. De inkomsten per lid zijn weer iets
opgelopen na de “dip” van 2009. De uitgaven zijn constant, met als grootste post de Koerier. De kosten die
gemaakt moeten worden om de Koerier te bezorgen en ook voor andere communicatie nemen toe. Er zijn
minder vrijwilligers om de Koerier rond te brengen en de kosten van het betalingsverkeer nemen toe. De enige
nieuwe post op de begroting is de jubileumgift aan GNR: een bank ter vervanging van de oude bank die aan
vervanging toe was. De gemiddelde contributiebijdrage per lid in 2010: was €5,91, in 2009 was dat €5,50
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Balans

Standen Saldo per 1-1-2010 Mutaties        in                              uit Saldo per 31-12-2010

Kas 195,53 74,85 254,40 15,98
Giro 5.102,65 5.380,48 3.668,12 6.815,01
Rentemeer rekening 14.543,54 0,00 0,00 14.543,54

Totaal 19.841,72 5.455,33 3.922,52 21.374,53

Begroting

Inkomsten Begroting  2010 Actueel 2010 Begroting  2011

Contributie 4.500,00 5.126,33 4.500,00
Transport 250,00 0,00
Gift 0,00 65,00 50,00
Boeken 0,00 14,00 0,00
Tekort 300,00

Subtotaal in 4.800,00 5.455,33 4.550,00
rente kapitaal rekening 200,00 0,00 200,00

Totaal in 5.000,00 5.455,33 4.750,00

Overschot/ Tekort 1.532,81 500,00

Uitgaven Begroting  2010 Actueel 2010 Begroting  2011

Lief en leed 450,00 441,10 450,00
Bijzondere Bijeenkomsten 400,00 0,00 0,00
Jubileum 0,00 0,00 500,00
Koerier 2.500,00 2.202,31 2.250,00
Bestuur+porto 250,00 890,68 750,00
Inning Contributie 550,00 0,00 500,00
Boswerk 200,00 101,04 150,00
KvK 25,00 26,14
Lidmaatschappen 25,00 11,25 50,00
PR 100,00 0,00 100,00
Diversen 300,00 0,00 300,00
Anna’s Hoeve Website 200,00 0,00 200,00
Transport 0,00 250,00 0,00

totaal uit 5.000,00 3.922,52 5.250,00
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Juist nu alle afleiding, het groen van het blad, het geel
en wit van de bloesem of de diversiteit aan
paddenstoelen afwezig is, valt ons oog op andere
details. Diverse oranje ‘vlekken’ trekken onze aandacht.
Het zijn oranje trilzwammen die in de somberheid van
hun omgeving ontzettend opvallen. Eerst zien we één
grote, dan een boom verder twee kleinere en vervolgens
meer en meer en meer…Grappig hoe je er eerst één
moet ontdekken om er vervolgens heel veel meer te
ontwaren. Als we onze weg vervolgen, weg van de
spoorbaan, komen we langs het zogenaamde
sitkalaantje. Een pad met aan beide zijden een groot
aantal bijzondere sparren, sitkasparren. De sparren
vallen in eerste instantie op door de bijzondere schors.
De schors bladdert gemakkelijk af in kleine
cirkelvormige platen van gemiddeld 8 cm. Het geeft
veel dimensie aan de verder kaarsrechte boom. Een
eerder gevonden dennenappel kunnen we aan de hand
van de hier talrijk aanwezige gelijken nu determineren
als een kegel van de sitkaspar.

Schorskevers Iets verder het bos in lopend zien
we een flink aangetaste boom. De boom is dood en door
vele insecten als schuilplaats ingenomen. Maar daar
waar insecten zijn, weten kennelijk ook de vogels de
weg. Op zoek naar de bewoners van de boom hebben zij
flinke gaten gepikt in de dode boom. Als ze zo doorgaan
zullen zij met gemak de boom laten omvallen. 

Één van de insecten die huist in de sparren in dit stukje
bos is de schorskever. Welke soort het precies is durf ik
niet te zeggen, maar dat hij talrijk aanwezig is moge
duidelijk zijn. Op talrijke dode sparren in het bos is het
‘schrift’ van deze schorskever te zien. Het is niet zoals
bij de letterzetter een gat met vraatgangen aan
weerzijden. Het heeft meer weg van een Egyptisch
schrift. Volledig willekeurige vraatgangen sieren deze
dode bomen. 
Schorskevers (Scolytidae) leven tussen de schors en het
hout van een boom. Ze zijn meestal maar enkele
millimeters lang en voeden zich met de schors, de bast
of het hout van bomen. Per jaar kunnen er twee tot drie
generaties gevormd worden. De larve van de
schorskever maakt eerst een gaatje in de buitenste
schorslaag en vreet zich dan door het zachte
delingsweefsel (cambium). Hieronder maken de larven
al etend een gangenstelsel, ze eten van het weefsel en
het oppervlakkige spinthout en scheiden het boormeel

Van bomen krijg je nooit genoeg  (deel I)
Door Paulien Gmelig en Martina Evers 

Het is een stormachtige vrijdag als 

mederedacteur Martina en ik 

een bezoek brengen aan 

Anna’s Hoeve. Op een enkele 

hondenuitlater na ligt het er 

verlaten bij. Het bos oogt somber, 

de open vlaktes kaal. 

Weinig te beleven. 

Maar, zoals ik mij steeds weer

in de natuur verwonder, 

niets blijkt minder waar. Gaten van keverlarven en haksporen van spechten, 
die deze larven als voedsel hebben.

12
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weer uit. Aan de structuur van het boormeel en het
vraatbeeld is te zien welke keversoort het gemaakt
heeft. Ze kunnen aan de bomen grote schade
toebrengen doordat de vochtvoorziening geblokkeerd
wordt en de boom vervolgens dood gaat; ook
verspreiden sommige soorten plantenziekten. Een spar
kan zich verdedigen tegen de schorskevers door als
reactie op een vraatgat te ‘bloeden’, oftewel hun
verdediging opzetten door hars te produceren. Hars
bevat insecten- en schimmeldodende stoffen  en
immobiliseert insecten door ze vast te kleven en te
verstikken. Zo is in het verre verleden bijvoorbeeld
barnsteen ontstaan, versteende hars waar vaak
insecten in te vinden zijn.

Eten en gegeten worden De schorskevers
hebben meerdere vijanden, zoals de spechten,
boomklevers, en libellen; die alleen op de schorskevers
jagen wanneer zij de boom verlaten. Ook sommige
hongerige andere kevers hebben een slimme techniek
bedacht; zij wachten bij de gaten in de schors net
zolang tot er een nietsvermoedende schorskever naar

buiten komt, en eten deze op.
In Nederland komen zo’n 70 soorten voor, en elke
keversoort maakt zijn eigen soort gangenstelsel. Er zijn
echter ook enkele schorskevers die in de stengels,
wortels, of in de zaden van kruidachtige planten leven.
Om de verwarring nog wat groter te maken: ook veel
andere keversoorten maken gangen in hout, zoals de
boktorren (Cerambycidae, circa 90 soorten in
Nederland) en veel prachtkevers (Buprestidae, circa 25
soorten in Nederland). 
Wil je zelf ook de vraatgangen bekijken: in het stuk bos
met sitkasparren, richting de spoorlijn het het
schapenweitje bij de A27, tref je vele dode en
omgevallen bomen. Ze zijn niet te missen! 

Stam van een sitkaspar in Anna’s Hoeve, met het voor deze soort
typerende afbladderingspatroon.

Jonge douglasspar tussen Japanse larix.

13
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Dat kwam vooral doordat 12 x (in
2009 slechts 3 x) niet gewerkt kon
worden: 8 x (in januari, februari en
december) wegens vorst en/of
sneeuw in het bos, 1 x wegens
regen en 3 x doordat de meeste
bosploegleden wegens ziekte of
vakantie niet beschikbaar waren.
Bosploeglid Marcel stopte er na
acht en een half jaar mee waardoor
het aantal “vaste krachten” van de
bosploeg terugliep naar 4. Mede
daardoor was ook de gemiddelde
opkomst per werkmiddag lager: 3,8
(in 2009 nog 4,2) personen. Per
woensdagmiddag werd bijna altijd 2
uur gewerkt. Dat is inclusief de
gebruikelijke theepauze, maar
exclusief de reistijd (fietsen van huis
naar Anna’s Hoeve en terug). Sinds
de start van de bosploeg eind 1994
komt het jaar 2010 overigens nog op
een keurige 6e plaats, wat het
aantal werkuren betreft.
De meeste energie wordt gestoken
in het bestrijden van de woekerende

Amerikaanse vogelkers. Ook
worden heideveldjes opengehouden
door alle opslag (boompjes en
struiken) weg te halen, worden
grote takken en omgewaaide bomen
verwijderd van wandelpaden, en
worden de plekken waar de groep
aan het werk is ontdaan van
zwerfvuil.
Tot nu toe is de Amerikaanse
vogelkers verwijderd door afzagen
(met een handzaag), weghakken
(met een bijl), of afknippen (met een
takkenschaar). Geïnspireerd door de
“prunushapper” van GNR, die
enkele jaren geleden ook op de
heide langs de A27 is ingezet, is
daar in 2010 een nieuwe
bestrijdingsvorm bijgekomen: de
wortelkluit rondom uitgraven met
een schepje, en die (na het
doorzagen van zoveel mogelijk
wortels) uittrekken. Het kost meer
tijd, maar lijkt wel een stuk
effectiever. Veel vogelkersstruiken
blijven ondanks jarenlang afzagen /

weghakken / afknippen, telkens
opnieuw uitlopen, en het blijkt dat
die dan ondergronds een gigantisch
grote wortelkluit ontwikkelen. Het
geeft veel voldoening om die kluit
uit te graven, met veel minder
bodemverstoring dan wat de
“prunushapper” veroorzaakt. Het
zou kunnen zijn dat uit wortelresten
die blijven zitten op termijn alsnog
nieuwe struiken gaan groeien, maar
die worden dan natuurlijk ook weer
weggehaald. 

Andere acties Buiten het werk
van de Bosploeg hebben er in 2010
nog meer acties in Anna’s Hoeve
plaatsgevonden, waar het bestuur
en/of andere vrijwilligers van onze
vereniging bij betrokken waren.
Eind januari hebben 4
“vuurwerkjongeren” bij wijze van
taakstraf (via Bureau Halt) in Anna’s
Hoeve terreinschoonmaak verricht.
Op 30 juni is een groep leerlingen
van de Internationale School Alb.
Thijm in Anna’s Hoeve actief
geweest bij wijze van
maatschappelijke stage.    
Op 5 juni en 16 oktober zijn er
schoonmaakacties gehouden,
georganiseerd door vrijwilligers van
onze vereniging. Deze acties
leverden tezamen ca. 75 werkuren
op.
Aan de schoonmaakacties in Anna’s
Hoeve van “NL Doet” op 19 en 20
maart (ca. 50 werkuren) is, behalve
door een groep
gemeenteambtenaren, ook door
vrijwilligers van onze vereniging
meegewerkt.
De “Werkdag in het Landschap” van
Landschap Noord-Holland op
zaterdag 18 september werd mede
door onze Vereniging georganiseerd
en trok een kleine 70 vrijwilligers uit
de hele provincie, die samen
ongeveer 170 uur hebben gewerkt
in Anna’s Hoeve en natuurgebied
Zuiderheide in de nabijheid van
GNR-groepsverblijf ’t Laer.

Afscheidsfeest Na de zomer
van 2010 besloot Marcel van
Coesant, een van de leden van de
Bosploeg van Anna’s Hoeve, te
stoppen met dit vrijwilligerswerk.

Bosploeg Anna’s Hoeve 2010: 

minder mensen 
en 
minder uren
Door Gerard Peet

De bosploegvrijwilligers van de Vereniging 

tot Behoud van Anna’s Hoeve kunnen 

opnieuw terugkijken op een succesvol werkjaar, 

hoewel het totaal aantal gewerkte uren (304) 

een kwart minder is dan het aantal uren van 2009 (405). 
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Acht en een half jaar lang had hij
zich bijna iedere woensdagmiddag
ingezet voor natuurgebied Anna’s
Hoeve. Behalve het gewone werk
(vooral Amerikaanse vogelkers
weghalen, wandelpaden ontdoen
van omgewaaide bomen en het
verwijderen van zwerfvuil) zorgde hij
er ook voor dat het materiaal van de
bosploeg (zagen, bijlen en
takkenscharen) in goede conditie
bleef. 
Een onbekende weldoener bood via
de penningmeester van de
Vereniging een bedrag aan dat de
bosploeg “consumptief mocht
besteden” om Marcel uit te zwaaien.
Door een samenloop van
omstandigheden duurde het een
poos voordat dit kon gebeuren,
maar uiteindelijk vond het “feestje”
plaats op woensdag 1 december.
Met sneeuw op de grond en een
gevoelstemperatuur van -15 graden

was dat toevallig geen dag om in het
bos te werken. Zo werd de middag
besteed aan een gezellig samenzijn
op een geschikte plek: ‘t Bluk, niet
ver van Anna’s Hoeve.

Bosploeg zoekt leden
Hoewel de bosploeg in 1994 ook
met 4 leden is begonnen, zou enige
uitbreiding nu zeer welkom zijn,
want de vogelkers is in en rondom
Anna’s Hoeve nog lang niet
uitgeroeid.
We werken in principe elke
woensdagmiddag van half twee tot
half vier, inclusief een rustpauze
met warme thee en koeken. Alleen
bij regen, sneeuw, storm, extreme
kou of extreme hitte gaat het wel
eens niet door. Of wanneer minder
dan 3 bosploegleden beschikbaar
zijn. Want natuurlijk kan niet
iedereen altijd komen. Het is
plezierig werken in de natuur, en

goed voor je conditie. Ervaring is
niet vereist! De verzamelplek is een
garage vlak bij de slagboom bij de
ingang van Anna’s Hoeve aan de
Liebergerweg (hoek Anthony
Fokkerweg en Röntgenstraat). 

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.

Nadere informatie via

gerardpeet@hetnet.nl of telefoon

(035) 6215168.

De bosploeg: van links naar rechts de vertrekkende Marcel van Coesant, en de bosploegleden
Rita Witte, Ria Wulfers, Gerard Peet en Anne-Mieke Peet. 
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Maandag 7 februari kwamen
twee boswachters de situatie
opnemen. De beuk was intussen
nog een stuk dieper ingescheurd,
zodat de boswachters
concludeerden dat er helaas
maar één afdoende remedie is:
de beuk vellen, hetgeen
inmiddels gebeurd is. 
Om de wandelaars op de
gevaarlijke situatie attent te
maken, was het gebied rondom
de boom, en dan speciaal de zone
waar de (halve) boom  terecht zou
komen als hij helemaal zou
afbreken, afgezet met roodwit
lint. 
De gesneuvelde boom had een
zogeheten “plakoksel”, een
splitsing van de hoofdstam in
twee delen. Zo’n plakoksel is
altijd een zwakke plek. Als hierin
inwatering optreedt dan kan het
hout gaan rotten en uiteindelijk
kan de boom geheel inscheuren;
hetgeen hier dus is gebeurd. Op
de foto zijn duidelijke sporen van
verrotting zichtbaar. 

Beuk ingescheurd 
door storm
Door Gerard Peet

Even voorbij de punt van de Bergvijver stond 

bij een kruising van paden een oude gevorkte beuk.

Door de storm was die beuk gaan scheuren. 

Vaste wandelaars in Anna’s Hoeve, bewoners van de

Anthony Fokkerweg, zagen dat en meldden het voor

de zekerheid aan het Goois Natuurreservaat. 

De ingescheurde beuk.

De beuk en het lint zijn inmiddels verdwenen.
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Het IVN Afdeling Gooi en omstreken
start in september 2011 weer met
een nieuwe natuurgidsencursus. Op
maandag 16 mei kunnen
geïnteresseerden vanaf 19.45 uur
een informatieavond bijwonen in de
Infoschuur bij de Natuurbrug
Zanderij Crailoo. Deze avond is
geheel vrijblijvend. Mocht u na deze
avond besluiten om aan de
gidsencursus deel te nemen, dan
kunt u zich tot 1 juni inschrijven. De
cursus is bedoeld voor inwoners van
het Gooi die geïnteresseerd zijn in
natuur en milieu en mee willen
werken aan educatieve activiteiten.
De cursus begint op 17 september
2011 en loopt tot mei 2013. 
In de cursus zijn twee aspecten

duidelijk aanwezig: kennis opdoen
van de natuur en van manieren om
het publiek bij de natuur te
betrekken. De cursus besteedt
aandacht aan natuur en milieu met
nadruk op die van het Gooi.
Onderwerpen zijn onder andere
stinzenplanten, paddenstoelen,
vogels, beheer van natuurgebieden,
ecologie. Ook de land schapstypen
van het Gooi komen aan bod,
evenals onderwerpen als de
geologie en hydrologie van het Gooi.
Tijdens de cursus bezoeken we vele
natuurgebieden in het Gooi.
Een natuurgids is aan het eind van
de cursus in staat excursies te
geven in de natuur gebieden van
Natuurmonumenten, Staatsbosbe -

heer en het Goois Natuurreservaat,
om lezingen te geven of een
wandelroute te beschrijven. Inbreng
van deelnemers is belangrijk voor
de invulling van de cursus. 

De cursus duurt bijna twee jaar en
beslaat één maandagavond in de
veertien dagen, met daarnaast
excursies en opdrachten. De
excursies vinden meestal plaats op
de zaterdag. Voor nadere infor matie
of om in te schrijven kunt u contact
opnemen met  F.N. Jansen 035-
6838673 tussen 18.30 en 19.00 uur
of met S. Koopman 035-7723267.
Meer informatie is te vinden op de
website: www.ivn.nl/gooi

Praktische 

gegevens

informatieavond

Datum: maandag 16 mei
Tijd: 19.45 - 21.30
Locatie: Infoschuur Goois 

Natuurreservaat, 
Naarderweg 103A, 
1217 GL Hilversum 
(langs de weg tussen 
Hilversum en Bussum)

U hoeft zich niet van tevoren op 
te geven en de toegang is vrij.

Naschrift redactie
Verschillende leden van de
Vereniging tot Behoud van Anna’s
Hoeve hebben deze cursus al met
veel plezier gevolgd. Deelname
biedt een unieke kans om meer te
weten te komen over de natuur en
het Gooise landschap, en brengt u
in contact met vele andere
natuurliefhebbers. Ook zult u
kennismaken met de vele groene
verenigingen in het Gooi. En... na
het volgen van de cursus wandelt u
met andere ogen door Anna’s
Hoeve! Het IVN Gooi verwacht wel
dat u na afloop actief wordt voor de
afdeling als vrijwilliger. Maar voor
gemotiveerde deelnemers is dat
vanzelfsprekend.

16 Mei informatieavond
IVN-natuurgidsencursus
2011-2013

Het IVN is een landelijke vereniging die zich bezig houdt met 

natuur- en milieueducatie. Het Gooi heeft een eigen afdeling 

die ook regelmatig in Anna’s Hoeve actief is, 

en contacten onderhoudt met de Vereniging tot Behoud 

van Anna’s Hoeve.

Anna's Hoeve Koerier 1-2011:Opmaak 1  21-03-2011  22:09  Pagina 17



Door Gerard Peet

In mijn vorige stukje (geschreven
in november) stond: “Tenzij we
een heel droge winter tegemoet
gaan, mag worden aangenomen
dat het vijverpeil in de komende
maanden nog verder gaat stij-
gen.” Na 15 november ging het
echter eerst bergafwaarts, door-
dat het daarna enkele weken
nauwelijks regende. En daarna
ging het sneeuwen. Zolang
sneeuw blijft liggen, draagt die
niet bij aan stijging van het vij-
verpeil (bovenste lijn in de gra-
fiek) en het grondwater
(onderste lijn)!

Ergens in die periode, waarschijnlijk
tussen half november en half de-
cember, werd bovendien de wateraf-
voer van de Lorentzvijver naar de
Bergvijver afgekoppeld. Waarschijn-
lijk zat de tijdelijke (flexibele) leiding
dwars door het Laarder Wasmeren-
gebied in de weg bij het grondwerk
voor de aanleg van het nieuwe fiets-
pad langs het Wasmeer. Het regen-
en interceptiewater dat in de Lo-
rentzvijver terechtkomt, werd toen
afgevoerd naar het Eemmeer, samen
met het effluent van de waterzuive-
ring. 
In januari begonnen vijver- en grond-
water te stijgen doordat de sneeuw
ging smelten en er ook weer regen
kwam. Eind januari bleef het weer
een tijdlang droog en toen begon het

vijverpeil terug te zakken tot het
grondwaterpeil. Op 10 februari ston-
den ze vrijwel gelijk. Toen begon het
weer te regenen, en gingen ook de
peilen weer stijgen.

Op woensdag 16 februari was het
zover dat het Lorentzvijverwater via
een (nu nog tijdelijke) pomp wordt af-
gevoerd naar de bestaande koppel-
leiding tussen de Riebeeckvijver en
de Speelweidevijver van Anna’s
Hoeve. Het Lorentzvijverwater (incl.
interceptiewater) vult nu eerst de
Riebeeckvijver en de Laapersvijver,
en als die op peil zijn loopt alles naar
Anna´s Hoeve. De scherpe knik om-
hoog in het vijverpeil, vlak voor het
eind van de grafiek, laat deze wijzi-
ging in het watersysteem duidelijk
zien. De bijpassende stijging van het
grondwater begon een week later.
De educatieve grondwatermeter
werd (na een noodzakelijke reparatie)
geplaatst op 3 maart 2008. Tot nu
werd op 31 oktober 2009 de laagste
stand afgelezen: 66 cm boven NAP.
Het eind van de grafiek (24 februari
2011) toont de hoogst gemeten
grondwaterwaarde tot nu toe: 144,
dat is 11 cm boven de stand van 10
november. Het hoogste vijverpeil
sinds de sanering van de vijvers (172)
werd genoteerd op 31 augustus 2010,
na een week met 140 mm regen! Die
buitensporig grote regenval legde de
basis voor de hoge grondwaterstand
van dit moment.

D E  W A T E R S T A N D E N
een toelichting bij de peilgrafieken

Word ook lid van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve!
Vul deze bon in en stuur deze op naar het secretariaat: Secretariaat VBAH, p/a postbus 2161, 1200 CD Hilversum 

Ondergetekende,

Naam M/V

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer E-mail

Geboortedatum

Handtekening 

geeft zich op voor het lidmaatschap van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. 
De contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart.
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Anna’s Hoeve Koerier jaargang 28 nummer 2-2011

De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. Het blad verschijnt drie keer
per jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.
Kopij is welkom, aanlevering bij voorkeur in elektronische vorm bij één
van de redactieleden: teksten in .DOC-formaat en afbeeldingen in .JPG-
formaat. Als elektronische aanlevering voor u een probleem is, neemt u
dan contact op met de redactie.

Druk Drukkerij Brügemann, Hilversum
Opmaak Bard87, Wietse Bakker, wietse@bard87.nl
Foto voorblad Sander Koopman, de Speelweide eind juli 2011
Oplage 900 exemplaren
Op Internet www.vb-annashoeve.nl

De redactie De redactie van de Anna’s Hoeve Koerier bestaat uit de
volgende personen:

S. Koopman (eindredactie) Oude Amersfoortseweg 140
1212 AJ HILVERSUM
ahkoerier@yahoo.com
035-7723267

M. Evers Eemnesserweg 115
1223 GD HILVERSUM
035-6856316

De vereniging De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. is
opgericht in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten Hilversum en
Laren gelegen gebied Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied
met rustige recreatie. De vereniging onderneemt hiertoe onder meer de
volgende activiteiten: overleg met gemeenten, terreinbeheerders en de
waterbeheerders, geven van rondleidingen en het uitvoeren van
beheerwerk.

Lid worden? Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor
iedereen die de doelstelling van de vereniging ondersteunt. De
contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Neem voor meer
informatie of aanmelding voor het lidmaatschap contact op met de
secretaris.

Uw gegevens wijzigen? Neemt u voor wijziging van uw gegevens,
bijvoorbeeld als u verhuist, contact op met de ledenadministratie:

J. Bouwman Curiestraat 9 1223 JV HILVERSUM
johnbouwman@telfort.nl 035-6858668

Het bestuur Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
e.o. bestaat uit de volgende personen:

R. Bochardt Voorzitter 06-25196250
J.J.M. de Ridder Penningmeester 035-6835031
C.A.N. van Vliet Gewoon lid 035-6833007

Algemeen e-mailadres van de vereniging: annas_hoeve@yahoo.com

Postadres: Secretariaat VBAH
p/a postbus 2161
1200 CD HILVERSUM

Overige handige informatie
Algemeen beheer: Poul Hulzink, hoofd terreinbeheer, GNR
Dagelijks beheer: Gerrit Kremer, regiobeheerder Zuid, GNR
Contactgegevens GNR: 035-6214598, Internet: www.gnr.nl
GAD Toezicht en handhaving: 035-6991888
Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734
E-mail webmaster: webmaster@vb-annashoeve.nl
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Van de redactie
Door Sander Koopman

Een voortdurend punt van zorg blijft de bemensing van de Koerierredactie. Henny Bergsma heeft haar
werkzaamheden beëindigd omdat zij het bestuur verlaten heeft, en helaas heeft ook Paulien Gmelig na een zeer
kortstondig lidmaatschap te kennen gegeven geen tijd meer te hebben. Zij ziet haar droom, een eigen lunchroom,
onverwachts in vervulling gaan; dat betekent voor haar hard werken de komende tijd. Deze ontwikkelingen zijn niet
nieuw, en geven aan dat er kennelijk weinig mensen bereid zijn om zich langere tijd te committeren aan het maken
van een blad als dit. Voor mij was dit aanleiding om mijn eigen positie ook eens tegen het licht te houden, en ik heb
daarop besloten mijn positie vacant te stellen per april 2012. Het eerste nummer van 2012 is het laatste nummer
dat ik zal vervaardigen. Het bestuur heeft desalniettemin aangegeven de Koerier een belangrijk medium te vinden
en zal de komende tijd zoeken naar wegen om het voortbestaan van het blad te waarborgen. Mijn advies is om het
blad uit te kleden tot een verenigingsnieuwsbrief en één bestuurslid hiervoor verantwoordelijk te maken.

Hoopgevend is dat er rondom Anna’s Hoeve ook een ander initiatief aan het ontstaan is. De VDWAH is vanuit het
niets opgekomen als een vereniging die ervoor pleit om bij Anna’s Hoeve eens op een andere manier te gaan
bouwen. Deze vereniging pleit voor een ecologisch duurzame woonwijk bij Anna’s Hoeve. Voor de gemeente
Hilversum zou dat een aardige revolutie betekenen, gezien de dogmatiek van het geplande aantal woningen in deze
wijk. Ook een lid van onze vereniging, Jelle Harder, pleit voor ontwikkelingen in deze richting. Afgelopen voorjaar is
ook de eerste gemeentelijke informatie- annex inspraakavond over de nieuwe woonwijk gehouden, met een zeer
hoge opkomst. De komende jaren zullen nog meer van dit soort avonden volgen, aldus de gemeente.
Vermeldenswaard is dat het GNR, de eigenaar van het grootste deel van Anna’s Hoeve, sinds enige tijd een nieuwe
rentmeester heeft. De vorige rentmeester Henk Korten, die zeer veel voor de Gooise natuur heeft betekend, is
opgevolgd door Bert van der Moolen. Bert is een nieuweling in het Gooi en bij zijn inwerkperiode hoort natuurlijk
ook een kennismaking met de VBAH. De redactie heeft hem een interview afgenomen dat u in dit nummer
gepubliceerd vindt. Tot slot nog uw aandacht voor enkele evenementen in Anna’s Hoeve dit najaar, zie hiervoor ook
de aankondigingen elders in dit blad. De eerstvolgende schoonmaakactie vindt plaats op zaterdag 22 oktober. Op
zaterdag 6 november is Anna’s Hoeve het toneel van de jaarlijkse Maple Leaf Cross, en op zondag 27 november
geeft het IVN Gooi een natuurexcursie in Anna’s Hoeve. Een paar mooie gelegenheden om Anna’s Hoeve weer eens
te bezoeken.
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Van het bestuur
Door Ruud Bochardt

In de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot
Behoud van Anna’s Hoeve is afgesproken dat ondanks
een verminderde in te zetten menskracht de Vereniging
door blijft gaan maar de activiteiten gereduceerd worden.
Kerntaken zijn de contacten met de politiek en het volgen
van kwesties die voor het terrein van direct vitaal belang
zijn. Het bestuur is van mening dat het uitgangspunt
moet zijn: het streven naar optimalisatie van het groen.
Het bestuur heeft dit nader geconcretiseerd. We houden
ons blijvend bezig met de ontwikkelingen op het gebied
van de HOV-verbinding tussen Huizen en Hilversum, het
al dan niet (gedeeltelijk) verleggen van de huidige Weg
over Anna’s Hoeve en de gevolgen van het creëren van de
nieuwe woonwijk voor het park. Het gaat hierbij dan

onder andere om de in- en uitgaande pendel van verkeer.
Deze drie zaken hebben directe en indirecte gevolgen
voor de (groen-)inrichting en vitaliteit van het park Anna’s
Hoeve.
Een ander beleid dat het bestuur nauwlettend volgt is dat
van het Goois Natuurreservaat. Het voorziet voor Anna’s
Hoeve in een geleidelijke overgang van monotoon
naaldbos naar een zogenaamd ‘doorkijkbos’ waar
inheemse soorten loofbomen de boventoon voeren.
Andere zaken zoals het groenbeleidsplan van de
gemeente Hilversum, de ontwikkelingen rond de sloop
van het zogenaamde huisje op Anna’s Hoeve, de
ontwikkelingen op de Drakenburgergracht en de
Monnikenberg staan wat verder af van de directe
belangen van Anna’s Hoeve. Het bestuur volgt
vanzelfsprekend deze punten, maar zal er in
tegenstelling tot de eerder genoemde zaken geen zeer
actieve rol in vervullen. Tenslotte zullen incidentele zaken
apart worden bekeken, maar steeds getoetst worden aan
het directe vitale belang van het park Anna’s Hoeve.

Mededelingen van
de penningmeester
Door Hans de Ridder

Automatische betaling van de
contributie
Leden hebben mij benaderd met de vraag of de betaling
van de contributie van de Vereniging ook automatisch zou
kunnen. Dat is mogelijk, en kan op twee manieren:

1) Via een machtiging van het betreffende lid aan de
Vereniging. Zo’n papieren machtiging moet dan aan de
penningmeester worden gestuurd en die stuurt hem door
naar de ING. Kopieën van deze getekende
machtigingsformulieren moeten worden bewaard in
geval dat de machtiging weer wordt ingetrokken. Het
betreffende lid informeert de penningmeester en die
informeert weer de ING. Een behoorlijk omslachtige
methode.
Tevens moet de ING worden betaald voor deze service.
Zo’n€ 30, terwijl de kosten van de automatische betaling
niet veel lager worden. Meer dan 100 leden moeten
automatisch gaan betalen voor er van besparen sprake
is.

2) Er is een eenvoudigere oplossing, waarbij u zelf
controle houdt over uw betalingen. Indien u elektronisch,
via het Internet, betaalt kunt u opdrachten aan de bank
geven tot periodieke betalingen. U kunt dus de bank via

het Internet opdracht geven de contributie eenmaal per
jaar te betalen. Dat kan eenvoudig via het scherm
waarmee de betalingen worden verricht. Deze laatste
optie heeft mijn voorkeur.

Boekje Anna’s Hoeve nog te koop
Een paar jaar geleden, ter ere van ons 25 jarige bestaan,
gaven wij een fantastisch boekje uit:

Anna’s Hoeve - klein gebied, groot verhaal.

Het boekje gaat over de geschiedenis van het gebied dat
ons zo na staat, met vele mooie foto’s. Sinds die tijd zijn
veel mensen lid geworden van de vereniging. En
misschien hebben zij niet allemaal de kans gegrepen om
dit boekje voor de ledenprijs van twee euro te kopen. Die
mogelijkheid, om voor twee euro een boekje te kopen, is
er nog steeds. U kunt de boekjes bij mij bestellen. Voor
leden die al een boekje gekocht hebben en er graag nog
een zouden willen hebben, om weg te geven, of omdat
het eerste boekje zoek is, zijn er ook nog exemplaren.
Als u dus een boekje wilt kopen voor twee euro, kunt u
het volgende doen:

1) twee euro overmaken per giro, naar rekening nr
4920844 van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve;
zorgt u er aub voor dat op de overschrijving staat:
-Voor een boekje
-Naam en adres van de ontvanger (niet voor buiten
Hilversum)
Leden die buiten Hilversum wonen kunnen natuurlijk ook
een boekje kopen, maar dan komt er nog porto bij ten
bedrage van € 1,84. Het totaalbedrag wordt dan € 3,84.
2) een boekje bij mij afhalen, graag de twee euro contant,
maar bel dan van tevoren op om een afspraak te maken.
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Aanwezig: de dames S. de Vente, A. Haanschoten, R. van
Vliet, T. Tuk, E. Mulder, en H. Bergsma, alsmede de heren
J. Bouwman, J. Harder, F. van Duinhoven, G. Peet,
J. Wilting, S. Zeldenrust, R. Haanschoten, S. Koopman,
M. Ruitenberg, W. Griffioen, J. de Ridder, C. van Vliet en
R. Bochardt.
Bericht van verhindering: dhr. J.P. van Hemert.

OPENING
De voorzitter opende de vergadering om 20.03 uur.

AGENDA
Er werden geen nieuwe agendapunten toegevoegd; de
agenda werd ongewijzigd goedgekeurd.

NOTULEN ALV 2010
De vergadering keurde de notulen van de ALV van 2010
ongewijzigd goed.

INGEKOMEN STUKKEN
Vissteiger.
De nieuwe steiger is gerealiseerd, met een speciaal pad
voor rolstoelers van de parkeerplaats naar de vijver.
Contact met GNR.
De heer De Ridder informeerde de vergadering over de
eerste formele bijeenkomst met de nieuwe rentmeester,
de heer Van der Moolen.
Van der Sluisbank.
De nieuwe bank, die de Vereniging aangeboden heeft aan
GNR, is recent geplaatst in aanwezigheid van de weduwe,
de schoondochter en de kleindochter van de oud
burgemeester. Spijtig dat GNR niet aanwezig was bij de
plaatsing.
Nieuwe woonwijk.
De Vereniging is bezorgd over het grote aantal woningen
per hectare (48). Meer dan in enige Vinexwijk. Het verslag
van de Inspraakavond in de brandweerkazerne wordt
afgewacht voordat de Vereniging zal reageren. Dat
verslag kan ook op onze website worden gezet.
Weg over Anna’s Hoeve.
In het huidige plan lijkt de weg doodlopend te gaan
worden. Deze gaat stoppen bij het einde van de nieuwe
woonwijk. De alternatieve verbinding met Baarn gaat dan
via de A. Fokkerweg, langs de spoorbaan, langs de A27
naar de huidige weg. Veel meer asfalt dan nu,
onwenselijk naar oordeel van de vereniging.
HOV.
Er is verwarring wat nu precies de plannen zijn voor het
traject van de HOV. Dit traject moet nu ook bezien worden
in verband met de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve.

FINANCIËN
De penningmeester lichtte toe dat de financiën van de
Vereniging gezond zijn. Het ledenbestand neemt licht af,
maar de inkomsten zijn bevredigend en er is een
financiële buffer voor extra activiteiten bij ongewenste
ontwikkelingen waartegen de Vereniging actie zou

moeten ondernemen.
Het financieel jaarverslag over 2010 en de begroting voor
2011 werden goedgekeurd.

KASCONTROLE
De kascontrolecommissie bestaande uit de heren
Ruitenberg en Luijer heeft de stukken goedgekeurd. Naar
aanleiding daarvan is het bestuur van de Vereniging
decharge verleend. In de kascontrolecommissie voor
2011 zullen zitting nemen de heren Ruitenberg en
Bouwman. De heer Haanschoten is reserve.

AFTREDEN BESTUURSLEDEN
Mevrouw Bergsma treedt af wegens drukke
werkzaamheden. Ze werd met een bloemetje bedankt
voor 2,5 jaren inzet voor de Vereniging. Ze blijft
beschikbaar voor juridisch consult.

TOEKOMST VAN DE VERENIGING
De voorzitter refereerde naar de Vergadering van actieve
Leden van november 2010. Doordat het aantal
bestuursleden nu tot drie is teruggelopenmoet het aantal
activiteiten worden teruggebracht tot die zaken die de
kern van de Vereniging raken:
• Politieke zaken betreffende Anna’s Hoeve
• Contacten met GNR
• Bosploeg. De heer Peet informeerde de vergadering dat
de bosploeg weer compleet is.

• Koerier. De heer Koopman informeerde de Vergadering
dat hij nog een verenigingsjaar de redactie van de
Koerier zal voeren. Daarna treedt hij af. De heer Harder
benadrukte het belang van regelmatige communicatie
met de leden door middel een verenigingsblad. Dit
onderwerp zal op de komende bestuursvergadering
worden besproken.

• Vrijetijdsmarkt. De heer Bouwman wil graag in een
vroeg stadium weten wat de plannen zijn. Toegezegd.

Na deze discussies accepteerde de vergadering de
plannen van het bestuur voor de toekomst.

RONDVRAAG
De heer Harder stelde voor dat de Vereniging een
‘groene’ bankrekening zou gaan gebruiken (bedoeld
wordt hier een rekening bij een bank die uitsluitend
belegt in ideële en/of ecologisch duurzame fondsen, red.)
De penningmeester zal dit idee toetsen op praktische
uitvoerbaarheid – met de hulp van de heer Bouwman.
De Vereniging heeft nog zo’n 80 boekjes. Aangezien die
nu 5 jaar oud zijn daalt de waarde snel. Er worden er 30
ter beschikking gesteld aan de heer Koopman, voor een
nieuwe IVN-Natuurgidsencursus. Verder krijgen nieuwe
leden een exemplaar, en zullen ze worden gebruikt bij het
werven van nieuwe leden op de Vrijetijdsmarkt.

SLUITING
De voorzitter sloot het huishoudelijke gedeelte van de
vergadering om 21.10 uur.

11 mei 2011 - Verslag Algemene Ledenvergadering van
de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o.



6

Het programma begint om 11.45
uur met de wedstrijd over 3 km. De
recreanten starten als laatste om
14.30 uur.
Nieuw dit jaar is de uitbreiding in
het programma voor de jeugd. De
jonge deelnemers zijn aan de hand
van hun leeftijd ingedeeld in een
categorie, waarvoor aparte
starttijden gelden. Zij lopen dus
samen met hun leeftijdsgenoten.
Bovendien kunnen de kleinste
lopertjes, de B/C pupillen en mini’s,
dit jaar een nieuwe afstand lopen:
850 meter.
Ook dit jaar zal een djembéspeler
met zijn opzwepende en ritmische
muziek de warming-up begeleiden.
Dit keer wordt de muzikale
omlijsting verzorgd door Maningo
Tingana Victor, of kortweg Victor.
Victor komt uit Angola en heeft het
conservatorium gevolgd. Inmiddels
geeft hij al jaren les aan kinderen en
volwassenen. Tegenwoordig is hij
met zijn workshops te vinden in
Hilversum in buurthuis De Geus en
in Bussum in buurthuis De Wijzer.

De Maple Leaf Cross is een van de
grotere crossen waar veelal
bekende atleten uit de regio aan
deelnemen. Vlak na de Tweede

Wereldoorlog, in 1946, werd ter ere
van de Canadese bevrijders de cross
voor het eerst georganiseerd. De

naam is afgeleid van de Maple Leaf,
het blad van de suikeresdoorn, en
bekend van de Canadese vlag.
Inmiddels nemen er gemiddeld zo’n
500 atleten deel aan deze loop.

Bent u geïnteresseerd en wilt u
meer informatie over de Maple Leaf
Cross? Kijk dan op
www.mapleleafcross.nl of stuur een
e-mail bericht naar
info@mapleleafcross.nl

Maple Leaf Cross 2011
in aantocht
Op zondag 6 november 2011 wordt door de Gooise Atletiek Club voor

de 64e keer de Maple Leaf Cross georganiseerd. Ook dit jaar zal er

weer een prachtig parcours uitgezet worden in het mooie natuur-

gebied bij Anna’s Hoeve. Zowel wedstrijdatleten als recreanten kun-

nen aan deMaple Leaf Cross deelnemen. Voor de jongeren wordt er

een speciale jeugdloop georganiseerd. Volwassenen kunnen kiezen

uit drie afstanden: 3, 6 of 9 kilometer.
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Vandalisme:
wees er alert op
Door Elze Mulder

Er zijn veel mensen binnen onze vereniging die re-

gelmatig een ronde door Anna’s Hoeve maken.

En, ook al valt er altijd veel te genieten in Anna’s

Hoeve – de stilte (tussen de treinen door), de zon

op de Speelweide en de glinsterende vijvers, men-

sen die zitten te hengelen op de vissteiger, of die in

de zon liggen bij de waterkant, ook zijn er weleens

minder mooie dingen te zien.

Zomeldde Kees van Vliet op 30 mei het volgende: ‘toen ik
gisteren in Anna’s Hoeve liep zag ik dat het bankje op de
Speelweide met een mes bewerkt was. Morgen ga ik er
weer heen en dan ga ik de beschadigde plank van het
bankje omkeren.’ Behalve de beschadigde bank was
Kees nog wat opgevallen, namelijk dat even verderop op
de Speelweide een boompje staat dat bijna helemaal
gevild was. Hij kon zich niet voorstellen dat een boompje
net als een slang, eens in de zoveel tijd zijn huid
afstroopt….

Een ander verenigingslid, Gerard Peet, herinnert eraan
dat het Van der Sluisbankje nog maar sinds april aan de

rand van de Speelvijver staat, en dat het een vervanging
was voor een exemplaar dat na 19 jaar eveneens
gesneuveld was door vandalisme. Helaas moet ook
Gerard constateren dat dit nog niet eens de ergste
vernielingen zijn die hij in de afgelopen jaren in Anna’s
Hoeve heeft gezien, er zijn in de loop der tijd al meer
banken op de Speelweide in stukken gezaagd ten bate
van kampvuurtjes…
Gerard had ook een verklaring voor het raadsel van het
afgestroopte boompje: een vriend van hem vertelde dat
hij weleens had gezien dat iemand zijn pitbull aan een
jong boompje vastbond. Zo’n pitbull gaat dan als een
dolle te keer en valt met zijn grote tanden de bast van het
boompje aan – je kunt je voorstellen wat er dan gebeurt.
Op die manier zijn wel meer boompjes in Anna’s Hoeve
toegetakeld. Het is fijn voor een pitbull om zo zijn energie
kwijt te kunnen, maar het is niet fijn voor de boompjes!
Want: schijnbaar gebeurt er niet zo heel veel met zo’n
boompje – eerst zie je alleen maar die afgestroopte bast.
Maar de boombast is voor een boom wat de huid is voor
ons mensen: het is de beschermlaag van de boom tegen
de buitenwereld, en als hij die kwijt is, dan sterft hij
langzaam af. Bij de ene boom duurt dat langer dan bij de
andere, maar dood gaat hij zeker.
Natuurlijk vraagt iedereen die Anna’s Hoeve een warm
hart toedraagt zich af of hier ook wat aan te doen is. Het
lijkt bijna onvermijdelijk dat zulke dingen gebeuren in een
natuurgebied dat zo dicht bij de bebouwing ligt. Vragen
om meer politietoezicht heeft weinig zin in deze tijd van
bezuinigingen. Maar toch krijg je als rechtgeaard lid van
de Vereniging het idee: is hier nu niks aan te doen? Dus
roep ik op tot het enige wat ik kan bedenken: maak eens
vaker een wandelingetje door Anna’s Hoeve en houd een
oogje op dat aardige stukje Hilversum. De aanwezigheid
van meer mensen werkt misschien preventief …

Elze Mulder is lid van de Vereniging tot Behoud van
Anna’s Hoeve

Tussen de paaltjes stond eens een jong boompje
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Na een lange periode van stag-

natie ziet het ernaar uit dat het

veelbesproken woningbouwplan

voor het terrein van de RWZI ein-

delijk doorgang kan vinden. Op

19 april organiseerde de ge-

meente een eerste informatie-

avond over dit omvangrijke

project.

Het broeierige zaaltje in de
Hilversumse brandweerkazerne
was tot de nok toe gevuld met een
grote groep van belangstellenden.
Niet iedereen bleek hetzelfde motief
te hebben om deze avond te
bezoeken. Meerdere aanwezigen,
waaronder bestuursleden van onze
vereniging en diverse IVN-leden,
waren er vanuit hun betrokkenheid
met Anna’s Hoeve en omgeving. Er
waren echter ook de nodige jonge
stelletjes die zich afvroegen of ze in
de nieuwe woonwijk alvast een
eigen kaveltje konden aanschaffen.
Zover is het echter nog lang niet, zo
bleek uit de presentatie van
verantwoordelijk projectleider Maud
Naaijkens.

Stamriool De komende tijd zal
eerst de RWZI worden vervangen,
en wordt er een stamriool
aangelegd vanaf de A. Fokkerweg
naar de nieuwe zuivering. De aanleg
van een nieuwe RWZI omvat de
aanleg van nieuwe
zuiveringsbekkens, bergingsbassins

voor de opvang van overtollig
regenwater, en de aanleg van een
gronddepot waar verontreinigde
grond in wordt opgeborgen. Deze
werkzaamheden zullen de rest van
2011 t/m 2013 in beslag nemen. De
aanleg van het stamriool wordt
zonder meer een indrukwekkende
operatie, want dit riool bevat buizen
met een doorsnede van maar liefst

drie meter! Het stamriool vervoert
het afvalwater van het gehele
oostelijk deel van Hilversum naar de
RWZI. Ondertussen zal het
planproces verder uitgewerkt
worden, waarbij in juni 2011 de Nota
van Uitgangspunten wordt verwacht
en eind 2012 het Stedebouwkundig
Masterplan en het
Beeldkwaliteitsplan worden
opgeleverd. Begin 2013 is de
selectie van projectontwikkelaars

gepland en in de loop van 2013 zal
de nieuwe RWZI gereed zijn. Daarna
zal van 2014 t/m 2016 de nieuwe
wijk gebouwd worden. Dit alles
uiteraard onder voorbehoud van
tegenvallers.

Krapper dan VINEX Het
aantal woningen dat er bij Anna’s
Hoeve gaat verrijzen is al jaren

onderwerp van discussie. De
oorspronkelijke plannen van een
aantal jaren geleden repten over
zo’n 750 woningen. Inmiddels is dat
aantal afgenomen tot rond de 550.
Dat aantal blijkt nog steeds een
relatief hoge woningdichtheid op te
leveren. Er is nu een
woningdichtheid voorzien van 48
woningen per hectare, terwijl
VINEX-wijken tot rond de 40
woningen per hectare gaan. Veel

Thema: de nieuwe woonwijk bij Anna’s Hoeve
Plan Anna’s Hoeve uit de mottenballen
Door Sander Koopman

Plankaart van het projectgebied



ruimte voor tuinen zal er in de
nieuwe wijk dus niet zijn, temeer
daar het grootste deel van de
aanwezigen zich uitdrukkelijk tegen
hoogbouw uitsprak. Veel
omwonenden gaven tijdens de
rondetafel-sessies aan dat zij
vrezen straks tegen een ‘Chinese
muur’ aan te kijken. Ook bestonden
er twijfels over het groene karakter
van de wijk. Van verschillende
kanten werd de gemeente verzocht
om toch vooral met het bestaande
groen rekening te houden en dit een
plek te geven in het definitieve
ontwerp.
Het plangebied (zie het kaartje)
betreft het terrein van de huidige
RWZI tot aan de groenstrook A.
Fokkerweg, en omvat ook de
zogeheten ‘accumulatievijver’, die
grenst aan de Liebergerweg. De
Liebergerweg vormt de zuidelijke
begrenzing. Natuurgebied Anna’s
Hoeve valt dus geheel buiten het
plan. Echter, bebouwing ter plaatse
van de accumulatievijver en
eventuele verwijdering van de
groenstrook noord van de
Liebergerweg, die in het plangebied
ligt, kan wel degelijk negatieve
visuele effecten geven vanuit Anna’s
Hoeve, en mogelijk een aanslag zijn
op het groene karakter van de
Liebergerweg. Hier ligt een schone
taak voor onze vereniging!

Weg over Anna’s Hoeve
verlegd? Andere relevante
punten die nog ter sprake kwamen
waren de stedebouwkundige opzet
en de verkeersafwikkeling.
Aanwezigen pleitten voor een

hoogwaardig ontwerp met
zichtlijnen door de wijk, en een
goede aansluiting op de belendende
wijken. Het verkeer was zoals altijd
een heikel punt. Mogelijk zal de Weg
over Anna’s Hoeve worden verlegd
richting de spoorbaan, in
samenhang met de eventuele
aanleg van de HOV-baan. Veel
mensen benadrukten echter dat
deze optie zeer negatieve gevolgen
heeft; zo ontstaat er een nieuwe
barrière tussen de A. Fokkerweg en
Anna’s Hoeve, en zal de fraaie
groene strook langs de A.
Fokkerweg verdwijnen.
Ook het fenomeen ‘duurzaamheid’
kwam nog ter sprake. De gemeente
is voornemens om eisen te stellen
aan het energieverbuik van de
woningen. Hierop werd door
sommigen wat sceptisch
gereageerd; de vraag is of je de
penetratie van duurzame
energietechnologie wel geheel aan
de markt moet overlaten. Eén van
de aanwezigen pleitte dan ook
tijdens de plenaire terugkoppeling
voor veel verdergaande
maatregelen; grootschalige
toepassing van zonne-energie,
regenwaterbenutting, enzovoorts.
Duurzaamheid kan je ook
beschouwen vanuit een ander
perspectief. Zo heeft de gemeente
het voornemen om een deel van de
wijk te bestemmen voor particulier
opdrachtgeverschap, en zal er een
aangepast beleid komen met
betrekking tot de bestemming van
woningen; hierdoor wordt het
bijvoorbeeld makkelijker om een
bedrijfje aan huis te hebben.

Een tweede berg Een
bijzonderheid van de nieuwe wijk is
de voorgenomen aanleg van een
grondberg van zo’n 25 meter hoog.
Deze berg zal bestaan uit vervuilde
grond die vrijkomt bij de bouw van
de zuiveringsinstallatie. De grond
zal worden afgedekt met een
leeflaag van schone grond. Op de
vraag van de gemeente of deze berg
ook recreatief benut zou moeten
worden, was het antwoord een
unaniem ‘ja’. Zeer waarschijnlijk
komen er meerdere wandelpaden

op te liggen, waarmee je dus straks
in Anna’s Hoeve twee bergen kunt
beklimmen! Sleetje rijden zal niet
mogelijk zijn, omdat daardoor de
afdekkende laag van schone grond
beschadigd wordt, en er risico
bestaat op het vrijkomen van
vervuiling. Het is de bedoeling dat
er de komende jaren nog op diverse
momenten informatie- en/of
inspraakavonden worden
georganiseerd. Houdt u hiertoe de
Nieuwsbrief Plan Anna’s Hoeve en
de lokale kranten goed in de gaten.
Aanleg van deze wijk gaat zeker
invloed hebben op natuurgebied
Anna’s Hoeve. Dergelijke avonden
zijn uw kans om hierover mee te
denken en aan te geven hoe ù
erover denkt.

Projectleider Maud Naaijkens licht
de plannen toe

9

Rondetafel-sessie rondom de plankaart

De plenaire terugkoppeling onder leiding van
voorzitter Marjon van der Voort
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In Hilversum wordt al een jaar of tien gesteggeld

over het verplaatsen van de rioolwaterzuiverings-

installatie en het bouwen van een nieuwewoonwijk

in het zogenaamde plan Anna’s Hoeve. Is er een

realistisch plan of lijkt het erop dat er gebouwd

moet worden ten koste van alles? Is het weer een

voorbeeld van een veel te groot bouwproject voor

de gemeente?

Op 7 en 11 juni meldde de Gooi en Eemlander het een
en ander over de bouwplannen op Anna’s Hoeve. De
Nota van Uitgangspunten werd op 9 juni besproken in
de Discussie op het gemeentehuis. Waar gaat dit over?
Wat staat hier op het spel? Voor wie is dit belangrijk
vraagt u zich misschien af?
Mijn eerste reactie is dat de plannen voor de nieuwe
woonwijk in Anna’s Hoeve een grote miskleun kunnen
worden. De gemeente vindt dat de nieuwe wijk een
voorbeeld moet zijn van een omgeving waar het prettig
wonen is met een goed leefklimaat. Kortom, een wijk
waar je ook oud wilt worden. Hoe gaat de gemeente dat
realiseren? Het grote toverwoord is nu ‘duurzaamheid’.
Zo komen er uitgangspunten voor afval, water, wonen,
mobiliteit, voorzieningen, milieu, enz. Onduidelijk is
waarom dit zo benoemd wordt, dit is standaard voor
iedere woonwijk.
Daarnaast wordt genoemd een duurzaam ontwerp en
duurzaam gebruik. Deze moeten toekomstbestendig
zijn, flexibel in gebruik, een ontwikkeling in relatie tot
de omgeving en met aandacht voor gezondheid. Dat
klinkt goed zult u opmerken, maar hoe ziet dat er
inhoudelijk uit? Met name doel ik dan op de laatste
twee punten, daar gaat het wat mij betreft vooral om.
In een leefbare woonomgeving waar ieder mens zich op
zijn gemak voelt is het prettig wonen en blijven mensen
er ook lang wonen. Zo’n woonomgeving moet aan een
aantal voorwaarden voldoen. De huizen moeten
bijvoorbeeld niet te dicht op elkaar staan, de flats niet
te hoog zijn, er moet ruimte en lucht zijn. Belangrijk

aspect daarin is de hoeveelheid groen en de inrichting
van dat groen. Hoe meer groen en hoe gevarieerder de
inrichting en beheer daarvan, hoe prettiger de mensen
in die wijk wonen. Dat is niet nieuw maar blijkt keer op
keer uit allerlei onderzoeken. En iemand die een beetje
nadenkt, weet dit natuurlijk al lang. Denkt de gemeente
er ook zo over voor Anna’s Hoeve? Wil de gemeente een
nieuwe wijk bouwen die hieraan voldoet zodat mensen
er graag gaan wonen en vooral blijven wonen? Helaas
niet! De gemeente laat op geen enkele manier in haar
nota zien dat een woonwijk met voldoende groen het
uitgangspunt is. Het behoort zelfs niet tot de
randvoorwaarden. In de nota van de gemeente bestaat
het woord groen niet meer. En dat is helemaal treurig
voor een wijk die ligt op de grens van de stedelijke
bebouwing en de natuurgebieden. De gemeente mag
dan reppen van duurzaamheid maar dit houdt kennelijk
niet in dat iemand er ook duurzaam, lang, wil wonen.
En laat de gemeente niet komen met het gedateerde
argument dat er buiten Hilversum juist veel groen is.
Dat is ook niet typisch Hilversums. Nee, het gaat juist
bij leefbaarheid om de straat, de buurt en de wijk.
Natuur in de stad wordt daarom steeds belangrijker.

Hoe ziet het gemeenteplan eruit?
De gemeente neemt als uitgangspunt dat er 650
woningen moeten komen. Alleen dat lijkt te tellen. Men
zegt dat dit nodig is omdat het financiële verlies voor de
gemeente bij minder woningen nog groter wordt. Bij de
informatiebijeenkomst op 19 april kon niet worden
aangegeven hoe groot dat verlies dan is. Ook weet men
niet te vertellen in hoeveel tijd dat verlies weer goed
gemaakt wordt door bijvoorbeeld de opbrengst van de
gemeentelijke belastingen die aan de toekomstige
bewoners worden opgelegd. Op die manier kun je als
gemeente natuurlijk iedereen een rad voor de ogen
draaien. Alles vooral vaag houden dan lukt het wel je
plan door te drukken, lijkt hier het motto. Opmerkelijk
ook dat bij de informatieavond een
gemeentewoordvoerder het nieuwe woongebied “Park
Anna’s Hoeve” noemde… Valt de nieuwe wijk onder het
begrip park? Dus toch een gebied met veel groen en
natuur? Hiervoor is het nodig te bekijken wat de
gemeente zegt over de dichtheid aan bebouwing. Met
650 woningen op 13 ha betekent dat een dichtheid van
48,5 woningen per hectare. Dat is niet mis! Het zal de
wijk worden met de hoogste woningdichtheid in

Thema: de nieuwe woonwijk bij Anna’s Hoeve
Anna’s Hoeve, Top of Flop?
Door Jelle Harder
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Hilversum. De wijken die nu de meeste woningen per
ha hebben zijn Liebergen: 42,2 w/ha en Van
Riebeeckkwartier: 43,3 w/ha. Ter vergelijking nog deze:
Kerkelanden: 18,3 w/ha. In Anna’s Hoeve zullen de
woningen dus flink gestapeld moeten worden volgens
de gemeente. Er komen flats met 8 etages, wat 25
meter hoog betekent. Daarbovenuit torenen dan nog de
liftkokers. Vanuit het Laarder Wasmeer en omgeving zal
de hoogbouw straks goed zichtbaar zijn. Hoe hoog zijn 8
etages? Kijk even bij de woontorens bij station
Hilversum. De hoogste zijn 11 etages, de laagste 8
etages (woontoren Clematis). Op 19 april waren er in
ieder geval meerdere mensen die na afloop direct
besloten geen verdere interesse te hebben voor de te
bouwen woningen. Misschien is het toch beter om in
een Vinexwijk te gaan wonen. Daar varieert de
woningdichtheid van 15 tot 35 w/ha.

Woningbehoefte Iedereen weet dat er in
Hilversum sprake is van een grote behoefte aan
woningen. Maar wie zijn de behoeftigen? In overgrote
meerderheid de mensen met de kleinste
portemonnees. In het oorspronkelijke uitgangspunt
voor de bouw werd uitgegaan van 50% sociale
woningbouw. Een prachtig standpunt. Omdat de
gemeente op haar manier berekent dat er door fouten
van het waterschap AGV verlies geleden is wordt het
percentage sociale woningbouw gemakshalve verlaagd
naar 33%. Tegelijkertijd worden de VON (vrij op naam)
prijzen voor koophuizen niet verhoogd. De kleine
portemonnee trekt hier duidelijk aan het kortste eind.
Leg dat maar eens uit aan al die Hilversumse
woningzoekenden. Zij kunnen alleen maar vaststellen
dat veel dure koophuizen naar niet-Hilversummers
zullen gaan.
Gemakshalve zegt de gemeente ook dat er veel geld
nodig is als bijdrage in de verplaatsing van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie, ook dat drukt op het
plangebied. De gemeente vergeet dat juist door de
verplaatsing naar een veel kleiner oppervlak meer
woningen gebouwd kunnen worden Dat levert juist extra
geld op. Nog zo een: de gemeente zegt al veel kosten te
hebben gemaakt voor de herinrichting van de
groenstrook langs de Anthony Fokkerweg. Dat geloof ik
graag, het ziet er nu mooi en gebruiksvriendelijk uit.
Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het ook wel
tijd werd dat de gemeente hier eens iets aan deed. De

laatste 50 jaar is er bij mijn weten nooit iets aan die
strook gedaan. Wat mij betreft staat dit helemaal los
van de rioolzuivering en plan Anna’s Hoeve. De
gemeente heeft kennelijk een aantal oneigenlijke
argumenten nodig om voldoende steun voor alle
plannen te krijgen. Een andere opvallende gedachte las
ik in de krant over het plan om in 2014 de eerste
woningen te gaan bouwen. Er is haast geboden want
“concurrerende bouwplannen kunnen roet in het eten
gooien”. Hier werd gedoeld op het Philipsterrein en
Monnikenberg. Ik dacht dat de gemeente bij alle
plannen betrokken is en dat er grote woningbehoefte bij
Hilversummers is. Dan kan er toch geen sprake zijn van
concurrentie? Waar is de gemeente bang voor? Zijn de
risico’s misschien toch te groot voor dit bouwplan?

Raadsleden Na de discussie op 9 juni tussen de
raadsleden waren alleen de CU en Hart voor Hilversum
direct voor het plan. Alle andere fracties maakten een
voorbehoud. Er zijn dus veel twijfels over nut en
noodzaak zoals het in de nota van uitgangspunten staat.
De VVD vindt dat de gemeente rekening moet houden
met de wensen van de bewoners. Op 19 april
benadrukten die dat het groene karakter in de wijk
moet terugkomen. D66 is van mening dat de hoge
dichtheid aan woningen veel onvrede, klachten en
onveiligheid zal geven in de wijk. Men zal er niet lang
blijven wonen. De wethouder van de PvdA is van mening
dat er een redelijke dichtheid aan woningen is t.o.v. de
openbare ruimte. Maar met zo’n uitspraak kun je niet
veel.
Mijn advies aan de raad: maak van Plan Anna’s Hoeve
de eerste ecologisch ingerichte woonwijk van
Hilversum. Stop de ontgroening. Zorg er voor dat
Hilversum niet onder de landelijke norm voor groen in
de stad blijft maar er juist bovenuit komt. Groen is geen
sluitpost maar uitgangspunt! De nieuwe huiseigenaren
zullen de waarde van hun woningen hierdoor zien
stijgen en de gemeente zal 5-10% meer
inkomstenbelasting per woning ontvangen. In een
groene woonbuurt leven de mensen gezonder, is
minder stress. Ook dat levert de samenleving geld op.
Wilt u nog vele andere voordelen zien, kijk dan op
www.degroenestad.nl.

Jelle Harder is werkzaam bij Landschap Noord-Holland
en lid van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.
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Beste leden van de Vereniging tot
Behoud van Anna’s Hoeve,

Zoals de meesten van jullie al zullen
weten wordt er aan de oostkant van
Hilversum bij Anna's Hoeve vanaf
2014 een nieuwe wijk gebouwd.
Ingeklemd tussen de Laarder
Wasmeren en Anna's Hoeve worden
630 woningen gerealiseerd. De
plannen zijn al rond dus deze wijk
gaat er hoe dan ook komen. Tijdens
de duurzaamheidsconferentie van
de gemeente Hilversum op 19 mei
jl. hebben we gepleit voor een
duurzame en ecologische wijk bij
Anna's Hoeve, en dit initiatief kreeg
de meeste stemmen. De wethouder
van Duurzaamheid, Dhr. van der
Want heeft toen gezegd van Anna's
Hoeve een pilotproject voor
duurzaamheid te willen maken. En
de Nota van Uitgangspunten zoals
die in juni 2011 is vastgesteld door
de Hilversumse Gemeenteraad is er
één die geschreven lijkt te zijn voor
de meest duurzame en ecologische
wijk van Nederland!

Om dit goede initiatief te
ondersteunen hebben wij de
Vereniging voor Duurzaam Wonen
Anna's Hoeve opgericht, de VDWAH.
Nog voor de oprichting op 9 juni jl.
hebben wij een presentatie verzorgd
van Landschapsarchitect Hyco
Verhaagen in het Raadhuis, waar hij
heeft laten zien dat ook een wijk
met een hogere dichtheid zoals bij
Anna's Hoeve komt nog steeds heel
mooi kan zijn. Op 22 juni jl. hebben
we een presentatie verzorgd in het
Raadhuis van Renz Pijnenborgh van
de VIBA, hét instituut voor
duurzaamheid in Nederland. Hij liet

zien welke voordelen er nog meer
zijn, voor mens, milieu en
maatschappij. Dus dat het niet
alleen gezonder wonen is en we het
milieu er mee sparen, maar dat het
ook nog eens allemaal heel
betaalbaar is.

Ecologische duurzaamheid bij
Anna’s Hoeve

Het doel van de VDWAH is een zo
duurzaam mogelijke ontwikkeling,
inrichting en bouw van de nieuwe
wijk te stimuleren. Een wijk die een
zeer groen en open karakter moet
krijgen, en waar men via groene
‘aders’ zo naar de omliggende
natuur loopt. Ook is het de
bedoeling dat buiten de periferie
(Minckelersstraat) de wijk een zeer

autoluw karakter krijgt en zo dus
echt een versterking wordt van het
plaatselijke ecosysteem. Hofjes
tussen de woningen zullen door
omwonenden ingericht kunnen
worden met een budget, maar
zullen ook gezamenlijk
onderhouden moeten worden.

Kortom, een wijk met een goed
sociaal klimaat en een zo hoog
mogelijke ecologische waarde voor
de omliggende natuur. Waar niet
alleen mensen, maar ook veel
vogelsoorten het naar hun zin zullen
hebben omdat het groen van een
betere kwaliteit is en meer variatie
heeft. Geen betonnen muur tussen
deze 2 prachtige gebieden, maar
een mooie, groene en gezonde wijk
met veel bomen. Een plek waar stad
en natuur in elkaar versmelten en

Thema: de nieuwe woonwijk bij Anna’s Hoeve
De VDWAH, pleitbezorger voor duurzaam
wonen in Anna’s Hoeve
Door Ellen Stoffer

Luchtfoto van een ecowijkje in Duitsland



elkaar versterken. Geen enkele
andere vorm van ontwikkeling en
bebouwing van de nieuwe wijk zal
zo'n positieve invloed hebben op de
toekomst van Anna's Hoeve!

Op dinsdag 19 juli is de 1e
bijeenkomst van de VDWAH
gehouden in het Wijkcentrum Sint
Joseph, op slechts enkele
honderden meters van Anna's
Hoeve. Dit was een zeer vruchtbare
avond voor het scherpstellen van
het doel van de vereniging, waar ook
iemand van uw eigen vereniging een
goede bijdrage aan heeft geleverd.
De Gemeente Hilversum was
vertegenwoordigd, de Vereniging
van de Vrienden van het Gooi, de
Woon Advies Commissie Hilversum
en Schone Energie Hilversum, en er
waren nog enkele belangstellenden
uit de lokale politiek en bevolking.
Alle aanwezigen hebben ons enorm
geholpen om onze vereniging ‘body’
en richting te geven. Zodat wij nu
verder kunnen gaan via een nieuw
ingeslagen pad om het doel te
bereiken waar de VBAH de
afgelopen decennia ook al zo voor
gestreden heeft, een zo duurzaam
en mooi mogelijke groene wijk, die
het gebied waar wij allen zo van
houden niet zal aantasten, maar
juist zal helpen te herstellen.

Daarom wil ik bij deze alle mensen
van de VBAH oproepen, en in het
bijzonder alle mensen die in het

verleden zonder resultaat voor dit
doel hebben gestreden om samen
met ons alles te gaan doen wat de
wet ons toestaat om dit doel te
bereiken. Want in tegenstelling tot
het verleden is de tijd er nu
absoluut rijp voor. Op
www.duurzaamwonenannashoeve.nl
vindt u onze site, welke niet alleen
zo compleet mogelijk probeert te
zijn v.w.b. de stand van zaken en de
voortgang van het project, maar ook
probeert via de social media een zo
groot mogelijk publiek te bereiken.
U vindt er voorbeelden van wijken in
Nederland en Europa die al
gerealiseerd zijn, en toekomstige
presentaties en excursies naar
bestaande wijken zullen er
aangekondigd worden. Mochten er

leden van de VBAH zijn die de tijd en
de energie hebben om ons bij
bepaalde zaken te ondersteunen
dan horen wij dat natuurlijk graag,
ook presentaties van de (lokale)
natuurkenners onder u voor onze
leden zullen zeker gewaardeerd
worden. Want uiteindelijk hebben
we ook een gezamenlijk doel, het zo
goed mogelijk beschermen van het
milieu en de natuur en daarmee van
Anna's Hoeve!

Ellen Stoffer is initiatiefneemster
van de VDWAH.

Voor meer informatie:
info@duurzaamwonenannashoeve.nl
www.duurzaamwonenannashoeve.nl

Impressie van een ecowijk Ecowijk in Culemborg: zo vanuit het huis de
natuur in
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Thema: de nieuwe woonwijk bij Anna’s Hoeve
Kap van 309 bomen
Voor een deel van het toekomstige woningbouwgebied moeten 309 bomen gekapt worden,

omdat de vervuilde bodem ter plekke moet worden gesaneerd.

De Gemeente heeft daarom voor zichzelf een kapvergunning aangevraagd. Die kwam wat ongelukkig in de
openbare aankondiging terecht (advertentie in de Gooi en Eembode van 23 juni), namelijk met het adres Weg over
Anna’s Hoeve 5. Dat is het oude huisje Anna’s Hoeve. In het voor de kapvergunning ingevulde aanvraagformulier
was nergens een straatadres te vinden. De opsteller van de advertentie heeft toen kennelijk gemakshalve het
adres van huisje Anna’s Hoeve voor de publicatie gebruikt. Dat huisje staat op kadastraal perceel nummer 4890.
De te kappen bomen staan in perceel 7479. De bomen vormen nu een buffer ter afscheiding van de oude
Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Na bodemsanering zal het terrein tijdelijk gebruikt worden voor het gronddepot (in
de volksmond ook wel ‘vuilberg’ genoemd). Daarna komen er nieuwbouwwoningen. Volgens de aanvraag komen er
in het gehele plangebied Nieuw Anna’s Hoeve (dat ook de oude RWZI en de Accumulatievijver omvat) 630
woningen. In het hele plangebied zullen uiteindelijk méér dan 309 bomen moeten verdwijnen voor bodemsanering.
In het nieuwbouwplan moeten voldoende bomen worden teruggeplant. In dit stadium kan nog geen aantal nieuwe
bomen worden genoemd.

IVN-excursie in Anna’s Hoeve
Anna’s Hoeve, hoe verder?

Al jarenlang zijn er grootse plannen voor de omgeving van Anna’s Hoeve. In 2011 is men eindelijk begonnen met
het vervangen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarna kunnen de langverwachte woningbouwplannen
gestalte krijgen. Wat betekent dit voor het natuurgebied Anna’s Hoeve, en wat gaan we daarvan merken? Wat voor
ontwikkelingen spelen er verder nog? Het IVN Gooi organiseert een excursie waarin zowel historie als actualiteit
van Anna’s Hoeve zullen worden belicht. De kapvlakten en de gesaneerde bodems van de Wasmeren beginnen
langzamerhand weer begroeid te raken. We zullen daar bekijken hoe de natuurlijke vegetatie zich ontwikkelt. Het
aardige van Anna’s Hoeve is, dat het zich bevindt op een kruispunt van twee historische lijnen: de Liebergerweg en
het tracé van het 19e-eeuwse kanaalproject. Het tracé is tegenwoordig met bomen gemarkeerd en houdt
zodoende de herinnering aan dit 19e-eeuwse megaproject levend. En als traditioneel hoogtepunt van de wandeling
beklimmen we natuurlijk de Berg van Anna’s Hoeve.

Startpunt: parkeerplaats tegenover voormalig restaurantterrein, langs de Weg over Anna’s Hoeve.
Datum en tijd: zondag 27 november 13.30-15.30

Aanmelden is niet nodig. De wandeling gaat ook bij slecht weer door.
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Als eerste vraag: kunt u iets
vertellen over uw werkzaamheden
in uw functie van directeur-
rentmeester bij GNR?
In deze functie ben ik
verantwoordelijk voor het financieel
beheer, personeel en organisatie,
alle projecten en overig werk bij
GNR. Ook ben ik ambtelijk
secretaris van het bestuur. Het
GNR-bestuur wordt gevormd door
acht overheden: de provincie Noord-
Holland, gemeente Amsterdam en
zes Gooise gemeenten (Blaricum,
Bussum Hilversum, Huizen, Laren
en Naarden). De rentmeester
bereidt de bestuursvergaderingen
voor samen met de voorzitter.
Aandachtspunten van afgelopen
jaar waren de financiën en de
bezuinigingen. En de projecten
waarin GNR deelneemt zoals
Monnikenberg, Anna’s Hoeve,
Hilversum Oost en alle
ecoductprojecten. Deze vragen veel
inzet van GNR medewerkers.
Daarnaast het normale beheer van
de terreinen, GNR streeft ernaar
deze goed toegankelijk te houden en
in kwaliteit op het hoogste niveau. Ik
zit, vind ik, nog teveel tijd binnen en
te weinig buiten, dat heeft ermee te
maken dat je je eerst de organisatie
eigen moet maken en je eigen draai

moet kunnen vinden en het beeld
krijgen van wat doet iedereen hier
precies. Past dat in het beeld dat ik
in mijn hoofd heb wat deze
organisatie zou moeten doen? En
uiteraard heb je een ongelooflijk
netwerk wat je op moet bouwen, ik
ben niet uit het Gooi afkomstig,
alles is voor mij nieuw, alle mensen
zijn voor mij nieuw.

U komt uit het noorden van
Nederland hebben wij begrepen?
Ik ben wel een noordeling, ik mag
graag even in de boom zitten en de
kat uit de boom kijken. Mijn
echtgenote is geboren en getogen in
Bussum, ik weet wel iets over de
streek en ik heb hier familie wonen
waardoor wij hier al regelmatig
kwamen. Ik woon nog in het oosten
en reis nog heen en weer.

De echte leefomgeving kunt u als
bewoner dan nog niet ervaren,
maar bent u al voldoende buiten
geweest om te zeggen welk deel
van het Gooi u aanspreekt?
Ik heb daar nog geen voorkeur in. Ik
ben met de boswachters zowel in
het noorden van het Gooi geweest
als in het zuiden, we hebben alle
projecten wel bekeken. Ik heb nog
niet zoiets van ik vind dit of dat

gebied het mooiste. In Anna’s Hoeve
heb ik verleden jaar het startschot
gegeven van de Maple Leaf Cross en
ook dat is een prachtig mooi gebied.
In die zin vind ik dat het Gooi in zijn
algemeenheid een prachtige mix
heeft van natuur en wonen, werken
en infrastructuur. Het is fascinerend
hoe dat allemaal op elkaar is
ingespeeld. De druk op de ruimte is
enorm, zeker op de groene ruimte,
ik vind het een verbazingwekkend
fenomeen dat we erin geslaagd zijn
om zoveel hectare nog bij elkaar te
houden en ik ben erg benieuwd hoe
dat de komende 10 tot 20 jaar zal
gaan.

De situatie hier vormt een groot
verschil met het noorden, hoe kijkt
u daar tegenaan?
Daar is het gewoon leeg, bij ons in
de buurt ook. Ik woon richting
Hardenberg, daar is dit een
onbekend type landschap, dat alles
zo op elkaar gepropt zit en dat je
zoveel hoge muren en hekwerken
om huizen heen hebt staan, ja, dat
vind ik echt een hele verandering.

Terugkijkend op afgelopen jaar,
was er een hoogtepunt of
dieptepunt, dat u kunt noemen?
Je krijgt een bepaald beeld uit de
sollicitatiegesprekken, die waren
eind 2009 begin 2010. Je komt
daarna met een bepaald beeld
binnen. De praktijk was wat heftiger
dan de gesprekken waren, dus ik
ben erg ontgroend in deze periode.
Van top tot teen en weer terug! Er
lag natuurlijk een verleden van 25
jaar met mijn voorganger, die een
ongelooflijke prestatie heeft
neergezet door GNR te maken tot
wat het nu is, en ook het bezit
zodanig te vergroten dat je ook echt
een wezenlijke partij bent in het
Gooi. Daar geef ik hem absoluut alle
credits voor. Maar ik ben niet
dezelfde persoon en heb een andere
manier van directie voeren en een
andere manier van tegen dingen
aankijken. En daar moeten wij met
z’n allen intern ook aan wennen.
Plus het feit dat je toch plotseling in
een andere tijd zit. Het is al een
beetje in de nadagen van Henk

Een gesprek met

Bert van der Molen
directeur/rentmeester van het GNR

Door Paulien Gmelig en Martina Evers

Inmiddels ruim anderhalf jaar geleden startte Bert van der Moolen

in zijn functie als directeur-rentmeester bij het Goois Natuurreser-

vaat. Redactieleden Paulien Gmelig enMartina Evers brachten Bert

van der Moolen een bezoek in maart 2011 en vroegen naar zijn er-

varingen in het eerste jaar in deze functie.
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Korten begonnen, het hele gedoe
rondom financiële bezuinigingen en
kortingen, maar dat is met mijn
komst in alle hevigheid
losgebarsten op bestuurlijk nivo.
Dan zit je ineens met een opgave
om voor een organisatie die je
eigenlijk niet kent, toch keuzes te
moeten maken. Dit gaan we wel
doen, dit gaan we niet meer doen,
dat laten we echt helemaal los of
hier wachten we even een paar jaar
mee. Ja, dat vond ik erg lastig moet
ik zeggen, daar heb ik ook wel wat
lastige dagen in gehad, nu begint
dat al wat makkelijker te worden,
maar ik ben nu ook een jaar bezig.
Dus dat vond ik wel een hoogtepunt
casu quo dieptepunt: dat is maar
hoe je dat zelf definieert!

Best een heftige tijd lijkt ons!
Ja, dat is soms moeilijk, mensen in
de organisatie moeten dan maar
voldoende rust opbrengen om met
mij in gesprek te zijn en tot een
bepaald resultaat te komen en ik zit
er dan soms even heel anders
tegenaan te kijken. Dus voordat je
elkaar ook echt te pakken hebt en
zegt, ja, we zitten op dezelfde lijn en
golflengte, en de nieuwe
rentmeester weet waar hij het over
heeft, ja, dan ben je wel een jaar
bezig! Wat ik absoluut een
hoogtepunt vind is de kennismaking
met de organisatie, met de mensen,
het bestuur en ook met de
vrijwilligers, zeg maar de hele
omgeving van het GNR. Ik vind het
ongelooflijk plezierig om in een
organisatie te werken die zoveel
respons en draagvlak heeft binnen
het Gooi. Die ook heel erg veel
reacties oproept van positief tot en
met mensen die ons heel erg
arrogant vinden en hautain, en bijna
regentesk in de ouderwetse manier
van het woord regent. Dat vind ik
heel fascinerend, hoe één en
dezelfde organisatie zoveel emotie
losmaakt, die zo tegen elkaar
indruist dat je denkt: hoe kan dit
nou? En dat vind ik op een bepaalde
manier wel een hoogtepunt om die
sensatie als het ware te ondergaan
en te bedenken: wat kan ik hier
mee, moet ik hier wat mee? En als

ik hier wat mee wil, hoe gaan we dat
dan doen. Want het is natuurlijk niet
goed als je als een zeer autoritaire
organisatie wordt weggezet met
mensen die niet bereid zijn om te
luisteren naar geluiden uit de
omgeving. En dat proef ik wel heel
erg veel uit mijn contacten met
fietsende en wandelende mensen
hier in het Gooi. Dan zit er toch wel
iets in waar ik iets mee moet.
Mensen zijn heel alert op hun
omgeving en daar kunnen we alleen
maar dankbaar voor zijn, dat
mensen meedenken. Ik vind elke
vorm van kritiek óók een vorm van
draagvlak en willen meedenken hoe
je als organisatie je resultaten
neerzet. Dus ik ben blij met mensen
die zeggen: je doet het niet goed.
Dat is informatie en zij geven in feite
aan: wij willen graag meedenken.
Alleen wij moeten wel zien hoe we
dat op een goede manier in onze
bedrijfsvoering opnemen, zeker de
mensen die buiten veel met
bezoekers in aanraking komen
krijgen het nodige naar het hoofd
geslingerd, daar moet je wel een
weg in zien te vinden om dat in
goede kanalen te krijgen. Het is wel
een complexe organisatie, waarbij
het complexe vooral zit in de
netwerkfunctie die GNR hier vervult
en het feit dat iedereen wat van je
vindt! Als een gemeentebestuur iets
wil, komen ze in feite heel snel hier
terecht. En dat maakt dat je heel
erg snel je die boekenkast met
dossiers eigen moet zien te maken
want overal zit 10, 20 of 30 jaar
historie achter. En voordat je dat
jezelf eigen hebt gemaakt en weet
van, hij zegt dit omdat ongeveer 10
jaar geleden dat is gezegd en daar
zit een netwerkje met dat contact en
die heeft weer relatie met die…

Er is een hele grote groep
vrijwilligers bij GNR en ook bij
Anna’s Hoeve…
Jullie zijn in die zin de oren en ogen
van de organisatie en ik vind dat we
daar niet zuinig genoeg op kunnen
zijn. Ik had daar van de week een
gesprek over met een stagiaire, die
is bezig om met ons te kijken naar
het vrijwilligersbeleid. Daar heb ik

ook tegen gezegd: in feite moet je je
vrijwilligers doodknuffelen, niet
helemaal letterlijk, want dan heb je
straks een gebrek aan
vrijwillligers… Je moet met elkaar
een spoorboekje zien te vinden: dit
kun je als vrijwilliger voor ons
betekenen en wij kunnen dit jou
bieden, in faciliteiten,
ondersteuning, waardering. Ik denk
dat we soms door de haast daar
onvoldoende bij stilstaan. Wij
hebben één keer per jaar een dag
van de vrijwilliger, die dag was in
afgelopen december, dat moet in
stand worden gehouden vind ik.

Wat zou u de vrijwilligers die in
Anna’s Hoeve actief zijn willen
meegeven?
Ik kan daar niet heel goed over
oordelen, jullie hebben veel contact
met mensen in de organisatie, maar
ik kan niet goed inschatten hoe ver
jullie met elkaar zijn in het
nadenken over een agenda. Dus
van: wat gaan we dit jaar doen, wat
gaan we volgend jaar doen, of over
vijf jaar doen. En in hoeverre dat
overeenkomt met datgene wat we
hier afspreken met jullie, komen we
dat na, komen we dat niet na?
Hebben jullie behoefte aan een
andere vorm van faciliteiten, een
andere vorm van waardering? Daar
heb ik nog te weinig kennis van
genomen. Maar als jullie als
vrijwilligers van mening zijn dat we
het niet goed doen of wel goed
doen, dan moet je dat gewoon
melden. Alleen dan kun je met
elkaar een ontwikkeling
doormaken. En ik heb liever
mensen die zeggen: “dit of dat gaat
niet goed”, daar kan ik iets mee
doen. Als ik niets hoor, dan denk ik
“het zal wel goed gaan” en dan loop
je risico dat je om zo te zeggen in
relationele sfeer uit elkaar drijft.
Dus elkaar flink opschudden af en
toe en het erover hebben: “doen we
nu de goede dingen met elkaar”?
Vrijwilligers zetten in feite
belangeloos hun tijd in en hun
energie, en dat gaat gepaard met
emotie. Je doet het vanuit een
bepaalde overtuiging en je wilt iets
realiseren. Daar kunnen we een
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middel toe zijn, via het GNR. Maar
spoort dat met elkaar of loopt dat
uit elkaar? Daar moet je het over
hebben met elkaar. Ik weet niet in
hoeverre dat soort momenten
ingebakken zitten in de relaties die
GNR met vrijwilligers hebben, in de
volle breedte.

Wat kan een vrijwilliger nog meer
doen voor GNR?
Ook dat is een terechte vraag, ook
dat heb ik gevraagd aan de
stagiaire: geef ons jouw kritische
conclusies na afloop van je
onderzoek. We hebben nu een
relatie met een aantal thema-
werkgroepen. Het zou goed zijn om
af en toe stil te staan bij vragen als:
wat zou je eventueel meer met
elkaar kunnen doen? Wat kunnen
we uit de manier van werken of de
ervaring die we hebben opgedaan
op andere plekken inzetten? Of
misschien zeggen vrijwilligers: we
hebben tijd over, kunnen we
meedenken over het vormgeven van
dit of dat. Bij al deze zaken ben ik
afhankelijk van wat ik aan signalen
krijg. En misschien denk ik daar
heel anders over dan hier intern
daarover wordt gedacht, dat zou ook
kunnen. Maar daar moet je dan bij
stilstaan. Ik vind het echt van
wezenlijk belang, ook voor het
functioneren van GNR. Als we het
alleen met pakweg onze 27 mensen
hier moeten doen, dan komen we
ver, maar niet heel erg ver. Het is
dankzij de 200 vrijwilligers dat we
op een aantal terreinen grote slagen
winnen, zeker als je het hebt over
kennis verzamelen en informatie
verzamelen.

Over Anna’s Hoeve en omgeving is
een hoop te doen, wat zijn de
laatste ontwikkelingen?
Van alle details weet ik te weinig, de
HOV-baan is voor mij wel een groot
zorgpunt. Dat heeft alles te maken
met de Monnikenberg, daar zitten
we in een laatste fase van een groot
overall plan, dat opgesteld wordt
samen met het ziekenhuis, Merem
behandelcentra en een
projectontwikkelaar; het
masterplan Monnikenberg. Voor het

hele projectgebied wordt dan een
bestemmingsplanwijziging
voorbereid, waarbij GNR probeert
hun deel zo goed mogelijk in stand
te houden. Over al deze
ontwikkelingen heen is dan ook nog
de HOV-baan geprojecteerd! Verder
zijn er een faunatunnel en ecoduct
gepland. In hoeverre het ook voor
Anna’s Hoeve een probleem gaat
vormen, daar ben ik niet gerust op.
We hebben in feite gezegd: we
willen de HOV lijn niet horen, ruiken
of zien, dus bedenk maar een
oplossing ervoor. Maar ja, ik denk
dat daar toch een probleem
ontstaat, ook door gebrek aan geld
voor dure oplossingen. Ik weet niet
hoe dat gaat lopen. De gemeente
heeft ook een belang in het geheel,
de provincie ook dus er zijn veel
partijen bij betrokken.

Hoe denkt u over de
zwerfvuilopruimacties in het Gooi
en Anna’s Hoeve, gaat u nog op pad
met de grijper?
Nodig mij een keer uit! Als ik daar
een keer iets in kan betekenen dan
kom ik met plezier. We maken met
elkaar de kwaliteit van het Gooi. Er
ligt onvoorstelbaar veel rotzooi en
het kost heel veel geld om dat
allemaal op te ruimen. Voor mij zit
de uitdaging ook erin om hier wat in
om te buigen. GNR geeft jaarlijks
zo’n € 40.000,= uit aan
verwijderingkosten van zwerfafval
en de kosten lijken toe te nemen.
Daar zou je iets met elkaar op
moeten kunnen verzinnen. Dat vind
ik wel de kunst om daarin wat te
vinden om mensen, vooral jongeren,
bewust te maken. Daar zou
eventueel ook met jullie als
vrijwilligers wat in te doen zijn. Daar
zouden we met elkaar als
organisatie inclusief vrijwilligers
over na kunnen denken, hoe zou je
dit in een project kunnen gieten en
daar geld voor los krijgen. Ik zou
liever geld steken in ondersteuning
van vrijwilligersinitiatieven dan in
kosten van zwerfvuil afvoeren.

Hartelijk dank voor uw tijd en het
interview!
Heel graag gedaan.

Gemeente
Hilversum
laat huisje
Anna's Hoeve
slopen
Door Gerard Peet

Naar verwachting geeft de ge-

meente Hilversum, eigenaar van

het oude huisje Anna's Hoeve uit

1844, komend najaar opdracht

tot volledige sloop van dit pand,

aangeduid als ‘dienstwoning van

voormalig theehuis’. Eind juli

2010 zijn bij een controle vele ge-

breken aan de woning geconsta-

teerd. Op 1 maart 2011 is

vastgesteld dat de situatie onge-

wijzigd, mogelijk zelfs verslech-

terd is.



Er wonen in het gesplitste pand
twee krakers. Er zijn geen stromend
water, elektriciteit en gas. Er zijn
dus geen werkende douche en
toilet. Het dak lekt, de regenafvoer
is grotendeels defect. In de
kruipruimte wonen knaagdieren. In
de noordwesthoek van het
voormalige restaurantterrein is
ernstige asbestverontreiniging
aangetroffen. Daarom is dat deel
van het terrein met hekken afgezet.
Het zal binnenkort worden
gesaneerd.
Wat de woning betreft: die voldoet
niet aan de minimale eisen van het
Bouwbesluit. Herstel van de woning
is niet aan te raden, aangezien het
onwenselijk wordt geacht dat de
woning bewoond is. Er heeft
inmiddels een asbestonderzoek
‘type A’ in de woning
plaatsgevonden. Daarbij is geen
asbest aangetroffen. Maar omdat
niet alle plekken konden worden
onderzocht is geadviseerd een
nadere asbestcontrole ‘type B’ uit te
voeren.
De gemeente heeft op 31 mei 2011
bij zichzelf een sloopvergunning
aangevraagd, die sinds 9 juni 2011
gedurende zes weken ter inzage
ligt. Zodra de sloopvergunning is
verleend wordt dat gepubliceerd en
kan daartegen gedurende 6 weken
na datum van verzending van het
besluit een zienswijze worden
ingediend door belanghebbenden.
De sloop zal voor € 21.000 excl.
BTW worden uitgevoerd door Keper
Infra BV te Arnhem. In het
sloopveiligheidsplan van Keper Infra
Advies wordt als bouwjaar
aangegeven ‘rond 1900’.
Tot zover de informatie van de
Gemeente Hilversum.

Cultuurhistorie verdwijnt
Slopen om de krakers weg te
krijgen, dat is dus het motief.
Herstel tot bewoonbare staat zal
ook wel erg duur zijn. Maar met
deze sloop verdwijnt weer een
stukje cultuurhistorie uit Hilversum.
Historicus Kees van Aggele, lid van
onze vereniging, heeft de
geschiedenis van het huisje
onderzocht en in 1989 beschreven.

Het is gebouwd in 1844 in opdracht
van de eerste particuliere eigenaar
van het toen nog naamloze gebied.
Het was een buitenhuisje voor zijn
echtgenote Anna. Vanuit het huis
had je toen een mooi uitzicht op het
Laarder Wasmeer. Er zit geen
naambord op het huis, maar al in
1855 verscheen de naam ‘Anna’s
Hoeve’ op de topografische kaart.
Dat werd later de naam van het
gebied er om heen. Het huis
brandde af op 17 oktober 1896 en
veranderde in een ruïne. Het huis
werd opnieuw opgebouwd in 1897.
In de zijgevel zit nog de ‘eerste
steen’ met het oorspronkelijke
bouwjaar 1844.
Het adres veranderde van
Liebergerweg 200 en 202 (het pand
was in 1913 verbouwd tot twee
woonhuizen) in Liebergerweg 301.
Nadat begin jaren vijftig de
Liebergerweg vanaf de Anthony
Fokkerweg was afgesloten voor
motorvoertuigen, werd het ook wel
aangeduid als Minckelersstraat 301,
en sinds enkele jaren ook als Weg
over Anna's Hoeve 5. Het restaurant
links van het woonhuis, gebouwd in
1951, brandde in 1972 af maar werd
in hetzelfde jaar herbouwd. Op 15
augustus 2005 brandde het opnieuw
af, waarschijnlijk door kortsluiting
nadat blikseminslag de
alarminstallatie onklaar had
gemaakt. De gemeente ging niet
akkoord met een uitbreidingsplan
van de erfpachter. In maart 2007

brak er in de ruïne opnieuw brand
uit. In 2008 werden de restanten
eindelijk gesloopt. Daarna werd de
erfpacht door de gemeente
afgekocht. De laatste legale
bewoners van het woonhuis, dat bij
de brand van 2005 gespaard bleef,
waren het echtpaar Van de Ven -
Van der Ben en hun twee kleine
kinderen. Het echtpaar probeerde
van ‘Paviljoen de Nieuwe Anna’s
Hoeve’ weer een goedlopend bedrijf
te maken, maar de brand maakte
daar hardhandig een einde aan. Er
bestaan vage plannen om op de
plek van het te slopen oude huis, of
op het parkeerterrein aan de
overkant, een kleinschalig theehuis
te bouwen, dat ook de rol kan
overnemen van de eind 2008
gesloopte kiosk ‘The Sailor’ voorbij
het A27-viaduct.

Het huisje zoals het er nu uitziet. Rechts de gevelsteen uit 1844. Het is te hopen dat die bij
de sloop bewaard kan blijven en een passende bestemming krijgt.

Het afgezette terreingedeelte waar asbest-
verontreiniging is aangetroffen. Het ligt in het
beoogde fietspadtracé, maar omdat een
fietspad niet past in het bestemmingsplan
komt het hier wellicht voorlopig niet.
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Kuiltjes in het zand
Door Martina Evers

Op een mooie zomerdag kun je - als je goed oplet - bij een wandeling in Anna’s Hoeve iets merkwaar-

digs zien. Op sommige open zanderige plekken lijkt het net of er harde regendruppels putjes in het zand

hebben gespetterd. Wel vreemd, want een regenbuitje is er toch in dagen niet geweest! Wat hier aan de

hand is? Eigenlijk moet je daar eens even naar raden voor je verder leest…..

Misschien weet je het al: hier in de droge zanderige
bodem huist de larve van een bijzonder insect met een
spannende naam. De larve komt aan eten door zich al
rondjes draaiend het zand in te werken en in de bodem
van het met hard werken gemaakte kuiltje af te
wachten of er een ander insect, zoals een mier of
spinnetje, in het kuiltje valt! De ongelukkige wordt
gevangen tussen de kaken en opgegeten. Of eigenlijk,
al klinkt dat wat onsmakelijk misschien, ingespoten
met een weekmaker en leeggezogen. Zo’n beetje
hetzelfde als wat spinnen ook doen met hun vangsten.
Het insect heeft een stoere naam: de mierenleeuw (de
meest voorkomende soort alhier is Myrmeleon
formicarius, red.). Het volwassen insect is een
netvleugelige (orde Neuroptera, red.), die als larve eerst
twee tot drie jaar in het zand heeft geleefd.

Larve De larve is gedrongen en van stevige kaken
voorzien. Hij graaft zich graag helemaal in, liefst in zeer
los zand zoals men vindt bij verstuivingen. Omdat
regen, graasdieren, wind etc. de valkuil vernielen,
worden meestal wat meer beschut gelegen plekjes
gekozen, zoals onder een boom of een overhangende
steen. De larve heeft een borstelige beharing en
geribbeld achterlijf. De valkuil wordt gegraven door
spiraalsgewijs achteruit te lopen en zand omhoog te
gooien. Door het graven ontstaat nu een klein
trechtervormig kuiltje, dat niet erg opvalt maar waarvan
de glooiing net genoeg is om mieren en andere kleine
geleedpotigen, zoals spinnetjes, in de val te laten lopen.
Als een diertje eenmaal op de helling loopt, kan het niet
meer terug en glijdt het omlaag, vaak gooit de
mierenleeuw ook nog met zand om de prooi niet te
laten ontsnappen. Zodra de prooi onderin het kuiltje
komt slaan de kaken van de larve snel toe. Deze
vangmethode dient waarschijnlijk ook als 'filter', omdat
te grote prooien, die te sterk zijn of misschien de larve
opeten in plaats van andersom, wel weg kunnen
komen. De larve leeft twee tot drie jaar en verpopt

daarna om enkele weken later als imago tevoorschijn te
komen.

Imago De volwassen mierenleeuw lijkt in de verste
verte niet op de ronde, kegelvormige larve, maar eerder
op een waterjuffer, hoewel het geen familie is. Het
imago is een vliegend insect en heeft een zeer dun en
lang achterlijf en vier vleugels die in rust in de lengte op
de rug worden gevouwen. Het verschil met waterjuffers

De levenscyclus van de mierenleeuw



Larve van de mierenleeuw in actie

is vooral te zien in rust; de mierenleeuw vouwt de
vleugels als afdakje op de rug, net zoals bij
schietmotten. Waterjuffers vouwen de vier vleugels
achter de rug tegen elkaar met de rand naar boven. De
mierenleeuw is wel verwant aan de gaasvlieg. Net zoals
gaasvliegen is het geen goede vlieger; de mierenleeuw
vliegt langzaam en fladderend.
De mierenleeuw rust overdag op planten en is ’s nachts
actief. Het volwassen insect wordt ongeveer 4,5 cm lang
en heeft een spanwijdte tot 8 cm. De vleugels zijn fijn
netvormig geaderd en bij deze soort meestal niet
gevlekt, veel andere soorten hebben wel vlekken. De
twee tasters zijn kort maar vrij dik, eindigen
knotsvormig en krullen naar de buitenzijde. De
volwassen mierenleeuw leeft maar enkele dagen, na
het paren legt het vrouwtje haar eitjes in de grond en
sterft dan. Uit de eitjes ontwikkelen zich larven, die als
ze een dag oud zijn al hun eerste kuiltje graven en zo
drie jaar in de bodem leven voor ze na verpopping
uitvliegen, en zo is de levenscirkel rond. Dus als het
deze zomer warm en droog weer is… en je ziet wat
putjes in het zand van Anna’s Hoeve… dan zijn dat de
mierenleeuwen van de toekomst die hun maaltje
proberen te lokken!

Imago (volwassen dier) van de mierenleeuw
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Maar klopt dit beeld wel? Zoogdieratlas Utrecht roept
uw hulp in. Zoogdieratlas Utrecht probeert van alle
zoogdiersoorten in de provincie Utrecht de verspreiding
in kaart te brengen. Van veel soorten krijgen we al een
goed beeld, maar het aantal waarnemingen van wezel,
hermelijn en bunzing valt tegen. Dit zijn de kleine
broertjes en zusjes van otter en boommarter. Net als zij
hebben de kleine marters korte poten en een
langgerekt lichaam. Wezel en hermelijn lijken veel op
elkaar. Beide hebben een grijs- tot roodbruine rug en
witte buik, maar de hermelijn is groter en heeft een
langere staart met een zwarte punt. De bunzing is de
grootste van de drie, heeft een donker gekleurde rug en
poten, en lichte buik en flanken. Op z’n gezicht draagt
hij een ‘Zorro’-masker.

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat deze dieren
daadwerkelijk zeldzaam zijn. Door veranderingen in het
landschap is veel leefgebied van de kleine marters
verdwenen. Kleine marters houden van kleinschalig
cultuurlandschap. Als ware struikrovers houden ze zich
vooral op waar heggen, houtwallen, ruige bermen en
ruige slootoevers de akkers en graslanden doorsnijden.
Daar vinden ze hun favoriete voedsel (muizen) en er zijn
voldoende schuilplaatsen om uit te rusten en jongen te
werpen. Tegenwoordig is het agrarisch
cultuurlandschap grootschaliger. Ook het ‘schoner’
worden van bossen en boerenerven (ontbreken van
‘rommelplekken’, zoals takkenhopen, oude schuurtjes
en dergelijke) beperkt de mogelijkheden voor kleine
marters. Dit kan de verklaring zijn voor het geringe
aantal waarnemingen, maar toch vermoeden wij dat de
kleine marters ruimer verspreid voorkomen. Daarom
roepen wij iedereen op om iedere wezel, hermelijn of
bunzing die men ziet door te geven.

Waarnemingen doorgeven kan via www.telmee.nl of via
www.waarneming.nl. Je mag ook een e-mail sturen
naar dennis.wansink@zoogdiervereniging.nl. Vermeld
daarin het volgende:
- de soort, met een korte beschrijving hoe die er uitzag
(heb je ‘m gefotografeerd, nog beter);
- de locatie waar je hem zag (bij voorkeur aangegeven
op een kaart; GPS-coördinaten of een Google Earth
bestand mag ook);
- datum en tijd;
- hoe je hem zag (levend, verkeersslachtoffer, jagend,
slapend etc.).
Ook waarnemingen van sporen (prenten, uitwerpselen,
vraatresten) zijn welkom. Leg deze waarnemingen wel
vast op foto of film, zodat we kunnen controleren dat de
determinatie juist is. Beide websites hebben de
mogelijkheid om foto’s en video’s te uploaden. Meer
informatie over de drie kleine marters vind je op de
website van de Zoogdiervereniging
(www.zoogdiervereniging.nl) onder het kopje
‘Zoogdiersoorten’.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact
opnemen met Dennis Wansink, coördinator
Zoogdieratlas Utrecht:
06-38109359 of dennis.wansink@zoogdiervereniging.nl

Struikrovers gezocht!
Persbericht van de Zoogdiervereniging

Ze zijn vlug en alert! Je hebt geluk als je er

één ziet: de kleine marters wezel, hermelijn en

bunzing. Niet in de laatste plaats omdat ze in

Utrecht zeldzaam lijken te zijn. Zo zeldzaam

dat wezel en hermelijn op de Rode lijst van

Nederlandse zoogdieren zijn geplaatst.
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Leidingbruggen
aangelegd voor
bronbemaling bij
aanleg Stamriool
Sinds donderdag 30 juni wordt de kruising
Minckelersstraat – Liebergerweg – Weg over Anna’s
Hoeve overspannen door een dubbel uitgevoerde
leidingbrug. Omstreeks 11 en 12 uur werd de
verkeersweg eventjes afgesloten voor het verkeer, voor
het plaatsen van de twee leidingbruggen, die op het
terrein naast de kruising in elkaar waren gezet.
Inmiddels zijn alle pijpleidingen klaar en is de
bronbemaling voor de aanleg van het nieuwe stamriool
begonnen. Dat stamriool, de toekomstige aanvoerpijp
voor rioolwater naar de te bouwen nieuwe
rioolwaterzuivering achter de sportvelden van H.S.V.
Wasmeer, wordt een heel erg dikke rioolpijp, die een
bufferfunctie heeft voor natte tijden als er veel
wateraanvoer is. Voor de aanleg van dat stamriool moet
een diepe en brede sleuf gegraven worden, tot in het

grondwater. Het grondwater zal via een tijdelijke,
drievoudige pijpleiding worden weggepompt naar de
Vijver bij het voormalige Witte Strandje. Via de vijvers
van Anna's Hoeve kan het dan weer terugzakken naar
het grondwater. Gedurende de aanleg van het stamriool
kunnen de vijvers dus profiteren van extra
wateraanvoer. Dat is in deze zomermaanden mooi
meegenomen.

Kort nieuws

Leidingbrug voor de aanleg van het nieuwe stamriool

Een deel van het stamriool
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Zaterdag 18 juni is er weer flink gewerkt door 13
vrijwilligers. Zij verwijderden een hoop zwerfvuil en
dumpvuil uit Anna’s Hoeve en de groenstrook langs de
Anthony Fokkerweg bij de speeltuin. Het werk leverde
zo’n 18 volle vuilniszakken en een flinke stapel los
materiaal van een dump van sloopafval op. Verder werd
een speciale actie ondernomen om uit de modder van
één van de vijvers een winkelwagentje op te graven. Na
afloop werden de tevreden opruimers door Versa
Welzijn in Grand Café Sint Joseph getrakteerd op koffie
met koek. Anna’s Hoeve is weer flink wat schoner.
Helaas is de ervaring dat dit niet zo blijft, daarom
organiseren we op zaterdag 22 oktober weer een
schoonmaakronde. Wie mee wil helpen Anna’s Hoeve te
ontdoen van onnodige rommel is dan van harte welkom.
Vele handen maken licht werk en hoe meer mensen

hoe gezelliger het is en hoe groter het gebied dat we
kunnen onderhouden! Iedereen een fijne zomer
gewenst en tot ziens in Anna’s Hoeve.

Geslaagde zwerfvuilactie 18 juni
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Nieuwe Van der
Sluisbank in gebruik
genomen

Geheel volgens plan is op donderdag 14 april de door
onze Vereniging aan het Goois Natuurreservaat
geschonken nieuwe zitbank geplaatst en in gebruik
genomen. De oude bank was in oktober 2010 versleten,
vernield en afgevoerd. Eregasten waren mevrouw Nel
van der Sluis (weduwe van wijlen burgemeester W. van
der Sluis), haar schoondochter Heleen en haar
kleindochter Sanne van der Sluis. De oorspronkelijke
Van der Sluisbank was in 1992 namelijk een postuum
eerbetoon aan de in 1988 overleden Hilversumse
burgemeester. Mevrouw Van der Sluis was indertijd ook
aanwezig bij de onthulling in 1992, en vond het heel
leuk om ook de herplaatsing van de bank bij te wonen.
Even na half tien arriveerden de nieuwe bank (per
bedrijfsauto van Blessing Timbers), de drie eregasten,
en drie bestuursleden van de Vereniging tot Behoud van
Anna)s Hoeve. Ook oud-secretaris Gerard Peet
(schrijver dezes) en de webmaster van de Vereniging
woonden de gebeurtenis bij. Grote afwezige was het
Goois Natuurreservaat. Het GNR was op diverse
manieren ingelicht, maar kennelijk was er door een
intern communicatiefoutje niemand afgevaardigd om
het cadeau symbolisch in ontvangst te komen nemen.
Na een korte discussie werd besloten het bankje
ongeveer tien meter voorbij de oude plek neer te zetten.
Op de oude plek werd het uitzicht gehinderd door een
boom die spontaan langs de oever van de
Speelweidevijver is opgeschoten. Op de nieuwe plek is
er een mooier uitzicht, ook in de richting van de
Speelweide. Toen eenmaal was begonnen aan het
graven van twee gaten in de grond, stond de bank al
snel op zijn plaats. De drie generaties Van der Sluis
kregen de taak om met de laatste schepjes zand de
bank precies waterpas te zetten. Luttele minuten later
konden oma en kleindochter Van der Sluis als
allereersten op de bank plaatsnemen. Met een kort
maar krachtig toespraakje van verenigingsvoorzitter
Ruud Bochardt werd de bank voor het publiek
opengesteld. En nu maar hopen dat de in Anna's Hoeve
rondlopende vandalen de nieuwe Van der Sluisbank
met rust laten.

Even na half tien, de bank arriveert per auto

De plek is bepaald, de schop gaat in de grond

Voorzitter Ruud Bochardt spreekt de eerste gebruikers van de bank toe:
mevr. Nel van der Sluis en haar kleindochter Sanne



De bovenste lijn toont het verloop van
het waterpeil van de vijvers van
Anna’s Hoeve; de onderste lijn het
verloop van de Educatieve
Grondwatermeter op de Speelweide.
Wanneer er een tijdlang helemaal
geen nieuw water in de vijvers zou
komen, zouden beide lijnen met
elkaar gaan samenvallen. Hoe groter
het verschil is tussen beide lijnen,
hoe sneller het waterpeil bij droogte
zakt. De vijvers worden (behalve door
invallend regenwater) gevoed door
water uit het hemelwaterriool van de
wijken in Hilversum Oost en
Hilversum Zuidoost, waar een
gescheiden rioolstelsel is aangelegd.
Verder is er nog een vrij constante
stroom ‘interceptiewater’ (gemiddeld
ongeveer 4 cm per etmaal) uit het
voormalige drinkwaterpompstation
Westerveld aan de Larenseweg.
Nadat er een tijdlang was geknutseld
aan het watersysteem waarmee de
stadsvijvers en de vijvers van Anna’s
Hoeve worden gevoed, waardoor niet
al het voor Anna’s Hoeve bestemde
water daar terechtkwam, werd op 16
februari het verbeterde systeem in
gebruik genomen, en ging het peil
weer stijgen. Van 1 t/m 30 maart viel
er in Hilversum slechts op drie dagen
wat regen, in totaal zo’n 10 mm: het
begin van een gortdroog voorjaar. Na
een scherpe daling, ging het
vijverpeil van 10 t/m 22 maart flink
stijgen. Hoe dat kwam, is niet
bekend. Wellicht was er ergens in
Hilversum (Zuid-)Oost een
bronbemaling (het droog houden van
een bouwput) aan de gang, waarbij
het opgepompte grondwater werd

geloosd via een putje
langs de straat. Na
een flinke regenbui
op 31 maart (piekje in
de peilgrafiek) begon
weer een lange droge
periode. In een
gemiddeld jaar valt
er ruim 900 mm
neerslag, dat is
gemiddeld 2,5 mm
per etmaal. Maar tot
26 mei (55 dagen) viel
er in totaal slechts
ca. 30 mm regen,
meer dan driekwart
minder dan het
gemiddelde! Rond 25 mei zit er een
dip in het waterpeil, dat zelfs
helemaal terugviel tot de
grondwaterstand. Dat kwam doordat
er enkele dagen heel veel water uit
de vijvers werd gepompt om de
stadsplantsoenen (waaronder de
nieuwe groenstrook aan de Anthony
Fokkerweg) te redden van dood door
verdroging. Gelukkig viel er van 26
mei tot eind juni een normale
hoeveelheid regen. Eind juni werd er
aan een nieuw gemaal gewerkt
waardoor de watertoevoer weer
enkele dagen werd onderbroken. Op
8 juli was de nieuwe tijdelijke
aansluiting op Anna’s Hoeve gereed
voor de nieuwe bronbemaling t.b.v.
de aanleg van een stamriool. Die
bronbemaling leverde Anna’s Hoeve
zo’n 11 cm extra water per dag op.
Vanaf 9 juli steeg de waterstand dan
ook in een uitzonderlijk tempo. Dat
werd nog erger door de massa’s
regenwater die er in juli vielen: van 12

t/m 18 juli ca. 110 mm, en de week
daarna nog eens zo’n 30 mm. Op
donderdag 14 juli liep de vissteiger
onder water en kwam er voor het
eerst water vanuit de
Speelweidevijver in de slenk (die na
de saneringen is gegraven voor
waterberging in extreme situaties).
Tegen middernacht was het water de
vlonder al gepasseerd, en op vrijdag
15 juli was de slenk tot aan het eind
gevuld. Op zondag 17 juli waren de
zittingen van de banken bij de
vissteiger geheel onder water
verdwenen. Op de dag van de hoogste
waterstand (247, op 25 juli), staken
van de balustrade langs de Vissteiger
alleen nog de bovenste buizen boven
het water uit. Wanneer deze Koerier
verschijnt is het stamriool
waarschijnlijk al klaar en de
bronbemaling gestopt. Mogelijk zijn
de vijvers dan ook al weer
teruggezakt naar een normale
hoogte.
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D E W A T E R S T A N D E N
Door Gerard Peet

Een zeldzame situatie: ondergelopen slenk op de Speelweide



Word ook lid van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve!
Vul deze bon in en stuur deze op naar het secretariaat: Secretariaat VBAH, p/a postbus 2161, 1200 CD Hilversum

Ondergetekende,

Naam M/V

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer E-mail

Geboortedatum

Handtekening

geeft zich op voor het lidmaatschap van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.
De contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart.
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Word ook lid van de

Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve!

Vul de bon aan de ommezijde in en stuur deze op naar:

Secretariaat VBAH,
p/a postbus 2161,
1200 CD Hilversum



K O E R I E R

Anna’s HOeve

in deze koerier onder meer:

Natuurbeheer in Anna’s Hoeve
•

De Kleine watersalamander, de moeite waard

J a a r g a n g  2 8  -  n u m m e r  3  -  n a j a a r  2 0 1 1  
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De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. Het blad verschijnt drie keer
per jaar. Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.
Kopij is welkom, aanlevering bij voorkeur in elektronische vorm bij één
van de redactieleden: teksten in .DOC-formaat en afbeeldingen in .JPG-
formaat. Als elektronische aanlevering voor u een probleem is, neemt u
dan contact op met de redactie.

Druk Drukkerij Brügemann, Hilversum
Opmaak Bard87, Wietse Bakker, wietse@bard87.nl
Foto voorblad HW, de slenk weer bijna vol
Oplage 900 exemplaren
Op Internet www.vb-annashoeve.nl

De redactie De redactie van de Anna’s Hoeve Koerier bestaat 
uit de volgende personen:

S. Koopman (eindredactie) Oude Amersfoortseweg 140
1212 AJ HILVERSUM
ahkoerier@yahoo.com
035-7723267

H. Bergsma Fuchsiastraat 34 
1214 GK HILVERSUM
035-6212667 / 06-43498954

M. Evers Eemnesserweg 115 
1223 GD HILVERSUM
035-6856316

P. Gmelig De Bazelstraat 4 
1222 RJ HILVERSUM
035-7519867

De vereniging De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. is
opgericht in 1984 en heeft tot doel het in de gemeenten Hilversum en
Laren gelegen gebied Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied
met rustige recreatie. De vereniging onderneemt hiertoe onder meer de
volgende activiteiten: overleg met gemeenten, terreinbeheerders en de
waterbeheerders, geven van rondleidingen en het uitvoeren van
beheerwerk.

Lid worden? Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor

iedereen die de doelstelling van de vereniging ondersteunt. De
contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Neem voor meer
informatie of aanmelding voor het lidmaatschap contact op met de
secretaris.

Uw gegevens wijzigen? Neemt u voor wijziging van uw gegevens,
bijvoorbeeld als u verhuist, contact op met de ledenadministratie:

J. Bouwman Curiestraat 9 1223 JV HILVERSUM
johnbouwman@telfort.nl 035-6858668

Het bestuur Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
e.o. bestaat uit de volgende personen:

R. Bochardt Voorzitter 06-25196250
J.J.M. de Ridder Penningmeester 035-6835031
H. Bergsma Gewoon lid 06-43498954
C.A.N. van Vliet Gewoon lid 035-6833007

Algemeen e-mailadres van de vereniging: annas_hoeve@yahoo.com

Postadres: Secretariaat VBAH
p/a postbus 2161
1200 CD HILVERSUM 

Overige handige informatie
Algemeen beheer: Poul Hulzink, hoofd terreinbeheer, GNR
Dagelijks beheer: Gerrit Kremer, regiobeheerder Zuid, GNR
Contactgegevens GNR: 035-6214598, Internet: www.gnr.nl
GAD Toezicht en handhaving: 035-6991888
Milieuklachtentelefoon N-H: 0800-6586734
E-mail webmaster: webmaster@vb-annashoeve.nl
Info over schoonmaakacties: annashoeveschoon@xs4all.nl
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Colofon
Van de redactie
Door Sander Koopman

Ongeveer een maand geleden is de bouw van de nieuwe zuiveringsinstallatie begonnen. Na vele jaren van discus-
sie zal hiermee langzamerhand de belangrijkste randvoorwaarde voor de woningbouw van Plan Anna’s Hoeve wor-
den ingevuld, waarna in 2014 de woningbouw kan beginnen. De tussenliggende periode wordt een belangrijke tijd
voor de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. Het is immers onvermijdelijk dat de nieuwe woonwijk invloed uit-
oefent op Anna’s Hoeve. Een belangrijk aspect hierbij is het gegeven dat het plangebied tot aan de Liebergerweg
reikt. Hoogbouw of middelhoogbouw zou hiermee zichtbaar zijn vanaf de Speelweide en mogelijk afbreuk doen aan
de visuele kwaliteit van het uitzicht. Ook zal Anna’s Hoeve beduidend drukker worden en is de verkeersafwikkeling
een aandachtspunt. Een kans ligt in het aantrekken van nieuwe actieve leden. Immers, de nieuwe bewoners wonen
vlak naast Anna’s Hoeve, en voelen zich hopelijk betrokken bij hun “achtertuin”. 
In dit nummer enkele artikelen van mensen die evenzeer bij Anna’s Hoeve betrokken zijn. Gerrit Kremer is verant-
woordelijk voor het terreinbeheer in Anna’s Hoeve en schrijft een stukje over de beheervisie van het GNR. Martina
Evers is tegenwoordig de stuwende kracht achter de schoonmaakacties in Anna’s Hoeve (waarvoor dank!), en
maakt ons attent op het voorkomen van de Kleine watersalamander. Deze is onlangs door de Bosploeg gesigna-
leerd. En de Bosploeg heeft zich ook nog verdienstelijk gemaakt met het begeleiden van een schoolklas van de
Nassauschool bij het beheren van het heideveldje. Op de foto’s elders in dit blad kunt u zien dat het vertrouwde
heideaanzicht weer volledig is hersteld.
Uit deze voorbeelden blijkt steeds weer het enorme belang van vrijwilligers voor het behoud van de natuur. Sinds
het aantreden van het kabinet CDA-VVD(-PVV) staan alle seinen voor de natuurbescherming op rood. Professionele
organisaties hebben te maken met budgetkrimp en afnemend draagvlak. Natuurbescherming komt hiermee he-
laas steeds meer op de schouders van de vrijwilliger te rusten. In het Gooi mogen wij ons gelukkig prijzen met een
goede sociale infrastructuur op het gebied van natuur en natuurbescherming. De Vereniging tot Behoud van
Anna’s Hoeve vervult hierin zeker een belangrijke rol. Ik sluit af met u allen een goed en gezond 2012 te wensen,
met vele fijne momenten in Anna’s Hoeve. 
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Van het bestuur
Door Ruud Bochardt

De afgelopen periode was weer een drukke tijd voor het
bestuur en de vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud
van Anna’s Hoeve. Zo waren er de Cultuur- en vrijetijds-
markt, de Maple Leaf Cross, een schoonmaakactie, ge-
organiseerd door ons lid Martina Evers, en het volgen
van de ontwikkelingen op het gebied van de hoge snel-
heids-busverbinding (HOV) tussen Huizen en Hilversum
en het al dan niet (gedeeltelijk) verleggen van de hui-
dige Weg over Anna’s Hoeve. Over de HOV heeft het be-
stuur het standpunt van de Vereniging nog eens
duidelijk voor het voetlicht gebracht in een persoonlijk
gesprek met, en schriftelijk aan, de gedeputeerde van

de provincie Noord-Holland, mevrouw Elisabeth Post.
Kortweg gesteld: we gaan voor het zo goed mogelijk
groen houden van het park van Dudok. Groen in dit
kader betekent geschikt voor recreatie. Om die reden is
het niet gewenst dat het tracé van het HOV het terrein
van Anna’s Hoeve kruist. Het viel mij op hoe vaak het
gebied Anna’s Hoeve de afgelopen periode de media
heeft gehaald. Zowel de Gooi- en Eemlander als de
Gooi- en Eembode besteedden aandacht aan het vanda-
lisme in Anna’s Hoeve. Daarnaast ging de media onder
andere in op het al dan niet doorgaan van de sloop van
het theehuisje en de aanwezigheid van schildpadjes in
de vijver. Al deze aandacht is goed voor de bekendheid
van Anna’s Hoeve en het besef dat er een uniek stukje
natuur zo dicht bij Hilversum ligt. Tenslotte wens ik een
ieder weer veel leesplezier met deze Koerier en alvast
zalige feestdagen en een mooi begin van 2012.

Voorjaarsbode in Anna’s Hoeve: wilgenknoppen die op springen staan

Contributie 2012
Begin januari ontvangt u de acceptgiro voor het jaar 2012. Graag ontvang ik daarna uw jaarlijkse bijdrage aan de Vereniging.
Mag ik u helpen herinneren dat de minimumbijdrage ¤ 1,83 per lid is. Graag ontvangen wij natuurlijk, als dat mogelijk is, een
wat hogere bijdrage. Betaalt u tegelijk voor een gezinslid, maakt u dan minimaal ¤ 3,66 over. De ING rekent ieder jaar meer
voor het betalen per acceptgiro. Niet alleen voor de acceptgiro’s zelf, maar de ING rekent ook kosten per overschrijving. Wij
stellen het dan ook op prijs als u een andere manier kiest om te betalen, bijvoorbeeld via Internetbankieren. Als u de acceptgiro
niet gebruikt, wilt u dan duidelijk aangeven voor wie u betaalt, vooral als u voor meerdere personen betaalt of als u betaalt voor
een ander. Vermeld bijvoorbeeld de lidmaatschapnummers waarvoor u betaalt bij de overschrijving. Uw penningmeester heeft
nu ieder jaar een flink aantal puzzels; wel geld maar geen idee voor welk lid de contributie werd voldaan.
Bij vragen of onduidelijkheden rondom de contributiebetaling verzoek ik u om contact op te nemen:

Hans de Ridder / Penningmeester VBAH
Kamerlingh Onnesweg 250 / 1223JR Hilversum

035-6835031 / Hans@paulista.demon.nl

Natuurbeheer in Anna’s Hoeve
Door Gerrit Kremer

Ten oosten van Hilversum ligt op de grens met de gemeente Baarn een natuurgebied dat voor vele Hil-

versummers een rijke historie heeft. De naam Anna’s Hoeve stamt uit het verleden van de boerendoch-

ter Anna die de boerderij runde.

Zij verdiende wat bij door op de boerderij reizigers eten en drinken aan te bieden en het was zelfs mogelijk om te over-
nachten. Waarschijnlijk de eerste “Bed and Breakfast” van Hilversum, en misschien wel van het hele Gooi. In 1896 is de
boerderij afgebrand en moest Anna de ruïne verkopen. Zij stierf enkele maanden na de brand van verdriet. Hierna heeft
het gebied de Anna’s Hoeve nog een aantal eigenaren gekend. In de jaren ’30 heeft de Hilversumse stadsarchitect Dudok
het gebied ontworpen met daarin waterpartijen die met elkaar verbonden waren, aanplant van bospercelen met ver-
scheidenheid aan bomen. Deze contouren zijn heden ten dage nog goed zichtbaar en aanwezig. In 1993 heeft de toenma-
lige eigenaar de gemeente Hilversum dit gebied overgedragen aan de Stichting Goois Natuurreservaat. De Stichting nam
hiermee de verantwoordelijkheid op zich om het gebied op waardige wijze in stand te houden en te beheren. Hiermee
past de combinatie van natuur en recreatie in de doelstelling van het Goois Natuurreservaat.

De Groene Schakel  Het Goois Natuurreservaat heeft het duurzaam herstel van dit gebied opgenomen in het
uitvoeringsprogramma Noordelijke Heuvelrug. In de toekomst zal dit gebied onder projectnaam de Groene Schakel een
metamorfose ondergaan. Door realisatie van dit plan zal er een belangrijke verbinding worden gelegd tussen het
middendeel van de Utrechtse Heuvelrug en het Noordelijke deel ervan. In het recente verleden heeft er al een
bodemsanering plaats gevonden op de Speelweide en aanwezige vijvers. Deze waren vervuild door lozingen en dumping
in het verleden. Het huidige beheer dat omschreven staat in het Beheerplan van het GNR , omvat in het kort de volgende
speerpunten:
-Het omvormen van naaldbos naar loofbos en doorbreking van de strakke contouren van de bosperceelvakken. 
-Het open houden en verbinden van de bestaande heideveldjes in het kader van realisatie van heidestapstenen. 
-Betere aansluiting van heide/bospercelen realiseren op bestaande en nieuw aan te leggen faunavoorzieningen. 
-Realisatie van recreatievoorzieningen zoals de nieuwe brug en vissteiger (gerealiseerd in 2010 en 2011).

Een groot deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd door de inzet van vele vrijwilligers met name de bosploeg van
de Anna’s Hoeve en de vele vrijwilligers die monitoring en inventarisaties verrichten naar de flora en fauna in dit gevari-
eerde gebied. Het Goois Natuurreservaat is deze vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet.
Ook de inzet van eigen medewerkers van het Goois Natuurreservaat is belangrijk, zij hebben de kennis en ervaring om
de kwaliteit te waarborgen bij de uitvoering en begeleiding van werkzaamheden door aannemers die de grotere werken
uitvoeren. We kunnen tot op heden terugkijken op een periode waarin het gebied een metamorfose heeft ondergaan,
maar we zijn er nog lang niet en er is nog een lange weg te gaan om de doelstellingen te halen die we met elkaar heb-
ben afgesproken. Tot slot wil ik u als lezer uitnodigen om kennis te maken met de positieve ontwikkelingen in dit mooie
stukje Hilversumse natuur waar natuur en recreatie hand in hand gaan. Ik wens u dan ook veel wandelplezier in dit of
een ander natuurgebied die het Goois Natuurreservaat beheerd.

Gerrit Kremer is regiobeheerder Zuid bij het Goois Natuurreservaat. 

Opruimactie’s in Anna’s Hoeve in 2012
Op drie zaterdagen in 2012, namelijk op:

17 maart, 30 juni en 20 oktober
organiseren we weer acties om zwerfvuil op te ruimen.

We werken van 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur.

We verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats aan de Weg over Anna’s Hoeve, tegenover het huisje bij het voor-
malig restaurantterrein. Wij zorgen voor vuilniszakken en vuilgrijpers. De Stads Beheer Service van de gemeente

Hilversum, SBS, zorgt voor afvoer van de rommel.

Neem - als je ze hebt - zelf werk- of tuinhandschoen(en) mee, wij hebben er ook een aantal klaarliggen om te
lenen. Rubberlaarzen zijn handig voor als je langs de waterkant wilt werken.

Na afloop trakteert Versa Welzijn alle deelnemers op koffie met koek in Grand Café Sint Joseph 
(aan de Minckelersstraat).

Graag tot ziens in Anna’s Hoeve!
Namens de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve en Versa Welzijn
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Nieuwsbrief “Anna’s Nieuws”
Door Sander Koopman

Eind oktober verscheen er weer een gemeentelijke nieuwsbrief “Anna’s Nieuws”. Hierin staan de recente

ontwikkelingen beschreven rondom de herbouw RWZI en de planvorming rondom de nieuwe woonwijk.

Nog niet verwerkt in de Nieuwsbrief: de bouw van de nieuwe RWZI is in november begonnen, de eerste

steen is gelegd. En de werkzaamheden aan het stamriool vorderen gestaag. Voor wie de Nieuwsbrief ge-

mist heeft, drukken we deze hieronder af:

De selectie van een stedenbouwkundig bureau In juni is de Nota van Uitgangspunten voor
Anna´s Hoeve vastgesteld. De volgende stap naar een nieuwe woonwijk is het Stedenbouwkundig Masterplan. De
gemeente maakt dit plan niet zelf. Deze opdracht legt ze neer bij een stedenbouwkundig bureau. Hiervoor is in juli
een aanbestedingsprocedure gestart.

Geïnteresseerde bureaus konden zich tot 2 september aanmelden. Uiteindelijk hebben 32 bureaus interesse
getoond. De gemeente heeft hieruit vijf bureaus geselecteerd. Hierbij is gekeken naar financiële en juridische
eisen die aan het bureau worden gesteld én naar voorbeeldprojecten. Deze vijf bureaus zijn uitgenodigd een
inschrijving op te stellen. 

De inschrijving bestaat niet alleen uit een kostenplaatje. De inschrijvingen van de vijf bureaus worden beoordeeld
op: de visie op het plan (planinvulling, beeldkwaliteit, groen, betaalbare woningen, duurzaamheid en financiële
optimalisatie), de visie op de aanpak voor het opstellen van het plan, de presentatie en het honorarium. De
gemeenteraad heeft deze criteria in september vastgesteld. De inschrijvingen moeten eind november binnen zijn
bij de gemeente, zodat in januari 2012 de opdracht verleend kan worden. In de beoordelingscommissie zitten
medewerkers en adviseurs van de gemeente met verschillende expertises, onder wie de stadsbouwmeester. 

Het Masterplan Het Masterplan wordt geen uitgewerkt plan voor Anna´s Hoeve, maar een vlekkenplan met
een beeldkwaliteitsplan. Het wordt de basis en het toetsingskader voor alle bouwplannen. Het gekozen bureau
gaat eind januari 2012 aan de slag met dit plan. Zodra het concept klaar is, worden omwonenden en
geïnteresseerden uitgenodigd hun ideeën erover te geven.

Werkzaamheden op Anna´s Hoeve Eind oktober: start volgende fase aanleg stamriool. Dit riool
komt diep in de grond te liggen op het niveau van het grondwater. Voor de aanleg moet het grondwater
weggepompt worden. Hiervoor wordt de bronbemaling aangezet. Het water wordt weggepompt naar de vijvers van
Anna´s Hoeve. Hier komt het water dus hoger te staan. 
Eind oktober: In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht start Waternet met de bouw van de nieuwe
rioolwaterzuiveringsinstallatie. De nieuwe zuivering wordt gebouwd naast de twee achterste voetbalvelden. De
eerste stap in de bouw is het aanstampen van de grond cq verdichten van de grond. 

Vergunningen Kapvergunning bomen
Vorige keer is gemeld dat er een kapvergunning was aangevraagd voor 309 bomen langs de Weg over Anna´s
Hoeve, ter hoogte van de rioolwaterzuivering. Deze vergunning is ingetrokken en wordt op een later moment
opnieuw ingediend.
Sloopvergunning huisje Anna´s Hoeve
Er is een sloopvergunning verleend voor het huisje. Er zijn bezwaren ingediend en ook vragen gesteld aan wethou-
der Frans van Osch. Een aantal partijen wil het huisje behouden, renoveren en omtoveren in een theehuis. De ge-
meente gaat dit nieuwe plan nu nader onderzoeken.

Gemeente Hilversum | annashoeve@hilversum.nl

De Kleine water-
salamander, 
de moeite waard
Door Martina Evers

Van de bosploegleden hoorde ik dit jaar zeer ver-

heugend nieuws. Op één van de werkmiddagen in

2011 zijn in Anna’s Hoeve Kleine watersalamanders

gesignaleerd. Graag vertel ik u wat meer over dit be-

schermde en interessante amfibie. Tenslotte verte-

genwoordigen de amfibieën de overgangsfase van

het ontstaan van het leven in de oersoep en het ont-

staan van het leven op land. Ik hoop dat u volgend

voorjaar als u wandelt in Anna’s Hoeve zelf mis-

schien eens een Kleine watersalamander zult tegenkomen en dat u daar dan extra van zult genieten als

u onderstaand verhaal hebt gelezen. De bosploeg kan overigens nog steeds hulp gebruiken….. dus als

u mooie natuurmomenten wilt beleven kan ik u van harte aanbevelen eens op een woensdag mee te

werken in Anna’s Hoeve!
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Kleine watersalamander. Bron Internet

Leefwijze De Kleine
watersalamander wordt maximaal
11 centimeter lang. De naam
watersalamander is wat misleidend,
omdat het dier in feite alleen tijdens
het broedseizoen – van ongeveer
half maart tot eind juni - in het
water te vinden is. De rest van het
jaar brengt de Kleine
watersalamander op het land door
(landfase). In de herfst kruipt het
dier weg om daarna in winterslaap
te vallen en zo de winterse periode
te overbruggen. De mannetjes zijn
ook buiten de paartijd meestal
makkelijk van vrouwtjes te
onderscheiden door een meer
afstekende kleur. Ze hebben
donkere ronde vlekken op de rug en
flanken en een witte buikzijde met
naast de vlekken een lichte oranje
streep op het midden. Vrouwtjes
hebben ook vlekken, maar deze zijn
veel kleiner en zitten alleen op de
buik, op de rug is de kleur bruin, het

midden van de rug is bij vrouwtjes
vaak lichter gekleurd, zodat een
rugstreep ontstaat. De huid is in de
landfase droog, grauw en bruin tot
grijs van kleur. De buik en keel
hebben dan vele kleine, vrij ronde
zwarte vlekken, die van mannetjes
zijn ook hier duidelijk groter. Tijdens
de voortplantingsperiode leeft de
Kleine watersalamander in het
water en krijgt dan speciale
aanpassingen die het uiterlijk
drastisch veranderen, vooral bij de
mannetjes. De korzelig aandoende,
grauw gekleurde en droge huid
verandert in een gladde huid met
felle kleuren aan de buikzijde. De
huid past zich aan waardoor deze
dunner en gladder wordt en de
waterafstotende eigenschappen
verdwijnen waardoor de salamander
door de huid kan ademen. Om aan
voldoende zuurstof te komen tijdens
deze actieve periode moet ook
steeds adem worden gehaald aan

het wateroppervlak. Naast een
andere huidstructuur wordt de
oranje lengtestreep op het midden
van de verder witte buik breder en
veel intenser van kleur. De
opvallendste aanpassing van de
mannetjes is de grote, sterk
afgeplatte kam op de rug en de
staartzoom (een kam aan de
onderzijde van de staart). Deze is
aan de bovenkant gegolfd tot getand
en het deel aan de onderzijde van
de staart is vaak blauw gekleurd,
hoewel dit niet altijd duidelijk is te
zien. Vrouwtjes krijgen slechts een
lichte kam op de staart die ophoudt
bij de basis en niet doorloopt op de
rug, en daarnaast een eveneens
lichte en nauwelijks zichtbare
staartzoom. Deze aanpassingen
verdwijnen weer na de
voortplantingsperiode voor de
landfase; de huid wordt weer
leerachtig waardoor de salamander
minder snel uitdroogt.
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Wonderbaarlijk toch voor zo’n klein
beestje!

Leefomgeving De Kleine watersa-
lamander houdt het meest van
kleine, heldere watertjes die regel-
matig in de zon staan en waar wat
onderwaterplanten in groeien. Het
water moet stilstaan of langzaam
stromen en niet al te diep zijn. Het
vrouwtje legt haar eitjes tussen een
zorgvuldig dichtgeplakt blad van een
waterplant. Het gebied waar het
water ligt moet het liefst wat be-
groeid zijn en toch ook open plekken
hebben, waar de watersalamander in
de zon kan opwarmen. Het is immers
een koudbloedig amfibie dat zonne-
warmte nodig heeft om actief te wor-
den.
Deze salamander was vroeger vrij
algemeen aanwezig en is nu een
beschermd dier. Vanaf ongeveer 10
jaar geleden zijn in de wijde omge-
ving van Hilversum veel kleine poel-
tjes aangelegd, om de Kleine
watersalamander en ook de kams-
alamander de kans te geven hier te
blijven bestaan. Vervuiling en het
verdwijnen van het leefgebied heb-
ben een negatieve impact op de po-
pulaties. Samen kunnen we een
positieve bijdrage leveren voor de
salamanders door kleine poeltjes te
onderhouden én met rust te laten.
Zeker in het seizoen dat ze zich
voortplanten, door bijvoorbeeld de
hond niet te laten zwemmen in zo’n
kleine poel maar daar liever een
ruimere en diepere vijver voor uit te
kiezen waar de hond te water kan
zonder de eitjes van de salaman-
ders te verstoren. Een ondiep poel-
tje, eventueel ook nog een
stobbenwal eromheen, is veelal een
rustgebied voor salamanders en an-
dere amfibieën.

Kleine
watersalamanders zijn
beschermd In heel Europa is
de Kleine watersalamander
wettelijk beschermd, ook in
Nederland en België. Het vangen
van de salamanders, zelfs om deze
uit te zetten in de vijver of de larven
op te kweken, is dus verboden. Dit
soort acties lijken de salamander

goed te doen, maar het omgekeerde
is waar. In de vijver uitgezette dieren
proberen vrijwel altijd terug te gaan
naar waar ze vandaan gehaald zijn
om de voortplanting weer op te
pakken, met alle risico’s van dien
zoals het oversteken van wegen.
Ook is de afstand die een Kleine
watersalamander kan overbruggen
beperkt van ongeveer 500 meter tot
maximaal een kilometer tot een
volgend plekje met water. Vandaar
de keuze om een ring van poeltjes
en natte plekken aan te leggen, op
redelijke afstanden van elkaar.
Waarbij ik het erg leuk vind dat ik
kan melden dat ik ook bij de
poeltjes op de natuurbrug bij de
Zanderij Crailo de Kleine
watersalamander heb gezien,
waaruit het grote belang van de
natuurbrug nog eens blijkt.

De winterslaap Tijdens de
winterslaap zitten ze vaak verstopt.
Salamanders zijn op het land slome
dieren maar in het water kunnen ze
als het moet heel snel wegschieten.
Ze drukken dan hun pootjes tegen
het lichaam en zwemmen snel weg
door met de staart te bewegen en
kronkelende bewegingen met het
lichaam te maken. Ze verschuilen
zich een tijdje tussen de
onderwaterplanten of duiken naar
de bodem en verstoppen zich in de
modder. De Kleine
watersalamander kent net als een
aantal andere amfibieën een
reflexreactie (de zogenoemde
“unkenreflex”), waarbij het dier zich
bij verstoring op de rug draait en de
kwetsbare, maar felgekleurde
buikzijde toont om af te schrikken.
Als de salamander wordt opgepakt
kan deze zelfs piepende geluiden
maken. Ik zou zeggen: pak ze niet
op of alleen hééééél voorzichtig als
het echt nodig is!

De voortplanting in het
voorjaar Volwassen
salamanders leven dicht bij de
bodem maar tijdens de paring en
eiafzet leven ze in de waterplanten,
waarin vrouwtjes de eieren
bevestigen. ‘s Nachts leven ze meer
op de bodem, en zijn weinig actief.

Wat verder heel bijzonder is, is dat
larven uitwendige kieuwen hebben
en geen adem hoeven te halen
omdat ze zuurstof opnemen uit het
water. Ze leven altijd op of dichtbij
de bodem van het water waar ze
niet opvallen vanwege de bruine
kleur.
Zoals vrijwel alle in water levende
amfibieën kent ook de Kleine water-
salamander een sterk ontwikkelde
vorm van regeneratie. Als een deel
van de staart of zelfs een poot wordt
afgebeten, groeit dit weer aan. Wat
natuurlijk niet wil zeggen dat dit he-
lemaal geen kwaad kan of tot lichte
vervorming kan leiden. Net als alle
reptielen en amfibieën groeit de
huid niet mee en moet de salaman-
der regelmatig vervellen. Omdat de
salamander geen schubben heeft, is
de afgeworpen huid zeer dun en
moeilijk te zien. In het water is de
huid bijna doorzichtig en vergaat
snel. Een groeiende salamander
vervelt ongeveer één keer per week.
Rond februari komen de salaman-
ders massaal uit hun winterslaap
en zoeken direct het water op voor
de voortplanting. De omgevingstem-
peratuur moet minstens 0° zijn en
de watertemperatuur minstens 8°.
Het mannetje voert eerst een soort
paringsritueel uit door met zijn
staart te wapperen naar het vrouw-
tje. Hierdoor ontstaan waterdruk-
golfjes en het mannetje geeft ook
lokstoffen af die hij naar het vrouw-
tje waaiert om haar te verleiden.
Vaak zijn er rond een vrouwtje
meerdere mannetjes bezig haar het
hof te maken. De mannetjes zijn
zeer tolerant en vertonen geen vij-
andig gedrag ten opzichte van an-
dere mannetjes; ze trekken zich
niets van elkaars aanwezigheid aan.
Ze doen gewoon ieder zo goed mo-
gelijk hun best om een vrouwtje te
interesseren. Eén van de belangrijk-
ste vijanden van de eieren zijn zowel
de vrouwtjes als de in de paartijd
zeer actieve mannetjes, die wel wat
extra energie kunnen gebruiken en
er regelmatig eentje opeten. Dit
wordt ovofaag genoemd. De manne-
tjes zijn in de paartijd alleen maar
bezig met het verleiden van een
vrouwtje. Als het vrouwtje geïnte-

resseerd is zet het mannetje zijn
spermapakketje af, dat door het
vrouwtje in de cloaca (buisvormige
opening bij amfibieën en reptielen,
zowel gebruikt voor geslachtsver-
keer als voor de uitscheiding, red.)
wordt opgenomen. Ze zet vervol-
gens ongeveer 60 tot 300 eieren af
in waterplanten. Dit zijn er lang niet
zoveel als kikkers in klompen afzet-
ten (ca. 2.500 stuks) of padden in de
welbekende snoeren (ca. 1.000
stuks).
De eieren worden één voor één be-
vestigd aan de blaadjes van water-
planten met kleine blaadjes, zoals
waterpest, die om het ei worden ge-
vouwen ter bescherming. De vrouw-
tjes zijn daar heel secuur in; ieder
eitje wordt op het midden van een
blad afgezet, waarna met de poten
het blad wordt omgevouwen met het
ei in het midden. Omdat het ei een
beetje kleeft blijft het goed vastzit-
ten. De larven die uit de eieren
komen zijn zo’n 6 tot 8 millimeter
lang, ze groeien door naar ongeveer
40 mm waarna de larve uiterlijk
sterk veranderd. De larven hebben
externe kieuwen, die duidelijk te
zien zijn als twee roodoranje veer-
achtige pluimen aan de zijkanten
van de kop. Ook hebben de larven
een staartzoom en een rugkam die
eveneens verdwijnen als de meta-
morfose plaatsvindt. De larven van
de Kleine watersalamander heeft in
vergelijking met andere in Europa
voorkomende soorten relatief grote
kieuwen en vrij kleine pootjes. De

voorpootjes zijn in tegenstelling tot
kikkerlarven al direct ontwikkeld,
wat ook wel nodig is want de larve
jaagt actief op prooien en leeft niet
van algen en ander dood materiaal
zoals kikkervisjes. De achterpootjes
ontwikkelen zich pas later maar
zullen uiteindelijk groter worden
dan de voorpoten, net als bij kikkers
en padden.
De ontwikkelingsduur van de larven
hangt sterk af van het voedselaan-
bod en de temperatuur, eieren die
in tijdelijke wateren zijn afgezet,
zoals ondiepe plasjes, zullen sneller
opwarmen waardoor de larve zich
soms al na 6 tot 8 weken volledig
ontwikkelt. Er zijn ook minder gun-
stige omstandigheden, waarbij de
larve overwintert en pas het vol-
gende voorjaar metamorfoseert.
Daarna duurt het nog 2 tot 3 jaar
voordat de salamander volwassen is
en zich kan voortplanten.

Voedsel en vijanden
De Kleine watersalamander leeft
als larve vooral van kleine
kreeftachtigen, zoals watervlooien
(Daphnia), eenoogjes (Cyclops),
larven van dansmuggen, en
kieuwstaartkreeftjes (Triops). Ze
eten vooral prooien die dicht bij of
op de waterbodem leven. Grotere
salamanders eten meer grote
prooien zoals wormachtigen (b.v.
Tubifex), imago’s en larven van
waterinsecten, kikkervisjes en
andere prooien die de salamander
aan kan. Vooral vrijzwemmende

diertjes en ook amfibieëneieren en -
larven zoals de eigen jongen worden
gegeten. De Kleine
watersalamander eet vooral veel
eieren en jonge larven van de bruine
kikker. De larven zijn onderling
eveneens zeer vraatzuchtig, veel
larven missen hierdoor delen van de
staart en poten, die overigens na
verloop van tijd weer aangroeien. De
larven worden door van alles
belaagd, vissen, waterinsecten of de
larven ervan. Berucht zijn de larven
van libellen, maar ook waterkevers
en roofwantsen als de
waterschorpioen en de staafwants
eten graag larven van salamanders.
Vijanden van volwassen exemplaren
zijn rovende vogels als de reiger,
maar ook kraaien, spreeuwen en
ooievaars. Ook grotere kikkers en
salamanders jagen op de Kleine
watersalamander. Daarnaast zijn er
vele soorten zoetwatervissen die
salamanders eten, zoals de snoek.
In gevangenschap, zonder vijanden
en andere negatieve
omgevingsfactoren, kan de Kleine
watersalamander maar liefst 28
jaar oud worden, in het wild meestal
niet meer dan een jaar of 6 à 7. Voor
mij spreekt uit deze getallen
hoeveel bedreigingen de Kleine
watersalamander in het wild kent.
Geniet dus volop van dit kleine en
bijzondere diertje als u er eens een
tegenkomt in ons mooie Anna’s
Hoeve.

Kleine watersalamander. Bron Internet



Verslag zwerfvuilactie 22 oktober 2011:
grote opkomst, mooi weer en zeer
geslaagd!
In natuurgebied Anna’s Hoeve vond een super geslaagde
zwerfvuilactie plaats tijdens het Big Green Weekend. Dankzij
het enorme aantal van 28 enthousiaste zwerfvuilruimers is
weer heel wat rommel uit Anna’s Hoeve en de groenstrook
langs de Anthony Fokkerweg verwijderd. Iedereen genoot in
een heerlijke herfstzon van de prachtige omgeving, van de ge-
zelligheid en van de eensgezindheid om samen deze klus te
klaren.
Het werk leverde zo’n 21 volle vuilniszakken op met blikjes,
glas en plastic en andere onduidelijke zaken. Daarnaast een
flinke stapel los materiaal, waaronder wieldoppen en een uit-
laat, metalen pijpen en brokken staal en stukken sloopafval.
Verder vonden we een oude half gesloopte televisie, een aan-
tal platen multiplex, een fietstas en een kapotte fietsmand.
Tot onze verbazing stond ergens op een fietspad een grote
lege vuilnisbak. Deze konden wij met gemak vullen. Voor het
afvoeren van alle rommel zorgde de gemeente Hilversum
(SBS).
Na afloop werden de tevreden opruimers door Versa Welzijn in
Grand Café Sint Joseph getrakteerd op koffie met koek. Ver-
der kreeg iedereen een attentie van Landschap Noord-Hol-
land vanwege het Big Green Weekend.
Het mooiste kado was dat Anna’s Hoeve flink schoon achter-
bleef. Een leuke uitsmijter was nog dat het regionale huis-

aan-huisblad De Gooi- en Eembode op de voorpagina een
prominent artikel met foto wijdde aan onze zwerfvuilactie.
Wie mee wil helpen Anna’s Hoeve te ontdoen van onnodige
rommel is ook in 2012 weer van harte welkom: er zijn al di-
verse zwerfvuilacties gepland. Zie de aankondiging eerder in
dit blad. Vele handen maken licht werk en hoe meer mensen
hoe gezelliger het is, en hoe groter het gebied dat we kunnen
onderhouden! Voor meer informatie:
annashoeveschoon@xs4all.nl

Geslaagde vogelkers-snoeiactie met de
Nassauschool
Op 28 oktober 2011 vond er tussen twaalf uur en half twee
weer een geslaagde heideactie plaats met een klas (ditmaal
groep 6) van de Nassauschool. Om twaalf uur kwamen 27 kin-

deren, de leerkracht (juf Marianne) en nog een paar begelei-
ders naar Anna’s Hoeve fietsen. Een vrijwilliger van de
Bosploeg van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaf
uitleg wat er op Het Heitje moest gebeuren om er voor te zor-
gen dat de heide niet in een paar jaar verandert in een bos
met vooral vogelkersbomen!
Daarna werden er takkenscharen uitgedeeld (met dank aan
het Goois Natuurreservaat, waarvan we deze mochten lenen)
en kon er begonnen worden aan het wegknippen van de tak-
ken van de vogelkersstruiken. Na een klein half uur knippen
moesten de afgeknipte takken zo veel mogelijk naar de kant
worden gesleept. Toen kon er vlakbij, op het Geitenweitje,
worden uitgerust met een drankje, waarbij de kinderen kon-
den kiezen uit Chocomel en Fristi Rood. Twee foto’s van het
Heitje, één genomen voor de actie en de andere erna, tonen
het resultaat van het werk. Iedereen was erg enthousiast over
de actie, en de kinderen zeggen dat ze volgend jaar in groep 7
graag nog een keer willen terugkomen. Eind jaren negentig
waren de acties met de Nassauschool een jaarlijkse traditie,
maar die was na 2002 versloft. In 2009 was er weer een actie
en nu dus in 2011 weer één. Wie weet wordt het opnieuw een
jaarlijkse gebeurtenis. 

Tijdelijke omheining bij faunapassage
Zandheuvel
Ruim twee maanden geleden haalde de ingestorte houten
omheining van Faunapassage Zandheuvel de krant. Een wan-
delaar (toevallig de webmaster van onze website) had al een
tijd geleden alarm geslagen dat een deel van de omheining op
half zeven hing en dreigde om te vallen. Rijkswaterstaat
(RWS) dienstkring Utrecht beheert deze faunapassage onder
viaduct Zandheuvel, waar de A27 over de Weg over Anna’s
Hoeve heen gaat. Overigens loopt de A27 in onze regio min of
meer langs de grens van de provincies Noord-Holland en
Utrecht. Dit viaduct ligt in Noord-Holland. Het duurde ge-
ruime tijd voordat RWS in actie kwam. De foto’s tonen de situ-
atie van eind augustus: aan de Hilversumse kant van het
viaduct was de van onderen doorgerotte omheining helemaal
omgehaald. Inmiddels heeft RWS een tijdelijke omheining van
zeildoek aangebracht. De omheining dient er voor om dieren
(met name reeën) die ’s nachts onder het viaduct lopen, af te
schermen van het licht van koplampen van verkeer onder het
viaduct. Langs de weg onder het viaduct en aan de andere
kant van het viaduct (richting Baarn) lijkt de houten omhei-
ning nog in goede conditie. Dat RWS heeft gekozen voor een
tijdelijke oplossing komt waarschijnlijk doordat in de periode
2012 tot 2015 de A27 wordt verbreed. Precies op de plek waar
de omheining was ingestort, wordt het viaduct een paar meter
in Hilversumse richting verbreed. De faunapassage, in de
vorm van een drievoudige stobbenwal (de eerste stobbbenwal
in Nederland) is al in 1993 aangelegd naar een idee van Jelle
Harder, oud-voorzitter van onze Vereniging.

Nazomerdrukte in en om Anna’s Hoeve Na
een paar grotendeels verregende zomermaanden hebben we
in september en eind oktober van prachtig nazomerweer
kunnen genieten, met ongekend hoge temperaturen voor de

tijd van het jaar.
Deze prachtige dagen leverden ook in en om Anna’s Hoeve
volop recreatieve activiteit op.
Op de foto’s twee meisjes die zich met hun paarden vermaken
in de Speelweidevijver.
Officieel zijn ruiters in het westelijke deel van Anna’s Hoeve
(het vijvergebied) niet toegestaan. 
Maar wie deze twee lieftallige amazones in actie ziet, kan
beter genieten van het fotogenieke plaatje, dan zich druk

maken om toegangsregels. Overigens loopt er in oostelijk An-
na’s Hoeve wel een ruiterpad, langs de A27. Ten noorden van
de Weg over Anna’s Hoeve aan de Hilversumse zijde, ten zui-
den daarvan aan de Baarnse zijde van de snelweg. In die
buurt (rondom het viaduct van de A27) was het op zonnige
zondagen ook een drukte van belang. Op de fietsroute tussen
het Bluk en Groot Kievitsdal passeerde een recordaantal re-
creatieve fietsers. Ook aan langeafstandswandelaars was
geen gebrek. Op de heidevelden, die in augustus en septem-
ber prachtig gekleurd waren, was naast bruin nu nog maar
hier en daar een sprietje paars te vinden. Maar lekker fietsen
en wandelen door uitgebloeide heide bleef bij dit zomerweer
evengoed een groot genoegen. 

Vrijetijdsmarkt 2011
Op zaterdag 10 september werd op de Groest en omgeving
weer de Cultuur- en Vrijetijdsmarkt gehouden. Heel veel ver-
enigingen geven hier jaarlijks acte de présence om te infor-
meren over hun doelen en om leden te werven. 
Bij de kraam van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
kon men onder meer informatie krijgen over de stand van
zaken wat betreft de nieuwe waterzuivering, over de bouw-
plannen van Park Anna’s Hoeve, en last but not least over
plannen van de gemeente en provincie om wegen aan te leg-
gen door het park, en vooral: hoe de Vereniging dit laatste
probeert te voorkomen! Bij dit alles is steeds ons doel dat An-
na’s Hoeve blijft zoals het nu is: een natuurlijk park waar je
rustig kunt wandelen of aan de waterkant zitten mijmeren.
Een heel team van leden zette zich in op deze dag: Gerard
Peet, Ron Haanschoten, maar vooral Kees van Vliet, die voor
de organisatie zorgde en die samen met Ron Haanschoten het
opbouwen en afbreken van de kraam op zich nam. Een speci-
aal woord van dank aan Anne-Mieke Peet en John Bouwman
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die samen het leeuwendeel van de nieuwe leden aanbrachten.
Het waren er in totaal 36 - een fantastisch resultaat van een
geslaagde Vrije Tijdsmarkt!

Schildpadden in Anna’s Hoeve
Vaste bezoekers van Anna’s Hoeve weten al heel lang dat er
schildpadjes in de vijvers huizen. 
Aanleiding om er nog eens op
terug te komen is een enthou-
siaste mail van ons lid Wil Ver-
meer, die zich sterk betrokken
voelt bij de natuur in Anna’s
Hoeve. Zij komt er veel en
vaak, en ziet er van alles waar
andere wandelaars wellicht
overheen kijken: “Gisteren en
vandaag kwam ik sinds lange
tijd in Anna’s Hoeve weer eens
schildpadden tegen, die (nu het
hoge water gelukkig is gezakt)
weer op een stuk hout zitten,
of, zoals in de Oude Poel het
geval is, op het lege meerkoe-
tennest, dat weer boven water
uit steekt. Net zoals de men-
sen genoten ze volop van de
zon, na lange tijd van regen en
bewolking!”. Hierbij één van de
drie foto’s die zij meestuurde.
Met een grote schildpad in de
Bergvijver. Die liet zich van re-
delijk dichtbij fotograferen. El-
ders in de Bergvijver zag zij er
nog drie op een rij. Ook de
schildpad op het meerkoeten-
nest in de Oude Poel heeft zij op een (kleine) foto vastgelegd.
Die schildpad is nogal schuw en duikt snel het water in. Hier-
bij ook nog een foto die in juni 2004 is gemaakt door de (toen)
twaalfjarige Lucas Hoeffnagel, tijdens een door onze Vereni-

ging georganiseerde publiekswandeling door Anna’s Hoeve.
Wil toonde zich blij dat het water niet meer zo hoog staat. Ge-
bruikers van de (ondergelopen) vissteiger zullen het met haar
eens zijn. Maar er zijn ook veel bezoekers van Anna’s Hoeve
die met name het hoge water in het Speelweidegebied (met
ondergelopen Slenk, en met water onder de vlonder) een fan-
tastisch mooi gezicht vonden. 

Bosploeg begint nieuw seizoen op volle
sterkte
De Bosploeg van Anna’s Hoeve is het afgelopen jaar weer ge-
groeid van 4 naar 7 vrijwilligers. Maar niet iedereen kan ie-
dere woensdagmiddag komen helpen. En ook degenen die in
principe wel iedere woensdag komen, zijn wel eens verhin-
derd. Het was dit jaar dan ook nog niet gebeurd dat alle 7 bos-
ploegleden tegelijk aanwezig waren. Maar op 14 september
was het zover. Reden voor een groepsfoto tijdens de gebruike-

lijke thee-met-koeken-pauze. Toevallig werd op 14 september
weer “vooraan” in Anna’s Hoeve begonnen, en wel op het
talud langs de Anthony Fokkerweg. Ieder jaar gaat de bos-
ploeg min of meer zigzagsgewijs door Anna’s Hoeve en omge-
ving. Meestal eindigt het werkjaar in het begrazingsgebied
(stuifzand en bos) voorbij het Laarder Wasmeer en de Berg
van Anna’s Hoeve. Niet dat dit hele gebied, dat aan Anna’s
Hoeve grenst, dan al vogelkersvrij is: daarvoor zijn er te wei-
nig woensdagmiddagen in een werkjaar! Op en bij het Talud
werd weer heel erg veel Amerikaanse vogelkers uitgetrokken,
uitgegraven, afgeknipt en afgezaagd. Ook is er een flinke hoe-
veelheid zwerfvuil afgevoerd. En tussendoor is er heel wat af-
gelachen.
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Onder toeziend oog van de ledenadministrateur meldt 
een nieuw lid zich aan

Schildpad. Foto L. Hoeffnagel

De bosploeg. Van links naar rechts: Hans, Anne-Mieke, Rob, Gerard,
Rita, Ria, Tukkie.

Door Gerard Peet

De bovenste lijn toont het verloop
van het waterpeil van de vijvers van
Anna’s Hoeve; de onderste lijn het
verloop van de Educatieve Grondwa-
termeter op de Speelweide. Wan-
neer er een tijdlang helemaal geen
nieuw water in de vijvers zou
komen, zouden beide lijnen met el-
kaar gaan samenvallen. Hoe groter
het verschil is tussen beide lijnen,
hoe sneller het waterpeil bij droogte
zakt. De vijvers worden, behalve
door invallend regenwater, ook ge-
voed door water uit het hemelwa-
terriool van de wijken in Hilversum

Oost en Hilversum Zuidoost waar
een gescheiden rioolstelsel is aan-
gelegd. Verder is er nog een vrij
constante stroom “interceptiewater”
(gemiddeld ongeveer 4 cm per et-
maal) uit het voormalige drinkwa-
terpompstation Westerveld aan de
Larenseweg. Zoals al in de vorige
Koerier werd vermeld, vond er vanaf
8 juli bronbemaling plaats t.b.v. de
aanleg van een deel van het stamri-
ool naar de nieuw te bouwen Riool-
waterzuivering. Uit de bouwput voor
het stamriool werd het grondwater
weggepompt en via tijdelijke afvoer-
buizen geloosd in de vijvers van An-
na’s Hoeve. Vanaf 9 juli steeg de

waterstand dan ook in een uitzon-
derlijk tempo. Dat werd nog erger
door de massa’s regenwater die er
in juli vielen. Op 25 juli werd het
hoogste vijverpeil bereikt. Het re-
gende daarna bijna niet meer en het
peil ging snel zakken, vooral nadat
op 4 augustus ook de bronbemaling
was gestopt. Flinke regenval op en
omstreeks 6 aug., 14 aug. en van 27
t/m 30 aug. zijn zichtbaar als piek-
jes in de grafiek. 4 t/m 10 septem-
ber was een zeer natte periode met
ca. 90 mm regenval in Hilversum.
Het peil steeg daardoor weer snel,
en voor de tweede keer liep de vis-
steiger bij de Bergvijver onder
water, ditmaal voor ongeveer twee
weken. Na regenval in oktober ge-
beurde dat nog een derde en vierde
keer, maar toen slechts voor een
paar dagen. Na 20 oktober volgde er
een droge periode met weinig
regen. Begin november was er en-
kele dagen bovendien geen of wei-
nig aanvoer van interceptiewater,
waardoor de vijvers bijna helemaal
terugzakten tot het grondwaterpeil.
Als deze Koerier verschijnt is er
waarschijnlijk intussen een volgend
stuk van 80 meter van het stamriool
aangelegd, opnieuw met bronbema-
ling, waardoor het vijverpeil weer
tijdelijk zou gaan stijgen. 

D E  W A T E R S T A N D E N
een toelichting bij de peilgrafieken

Zomervloed: de vissteiger geheel ondergelopen
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Word ook lid van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve!
Vul deze bon in en stuur deze op naar het secretariaat: Secretariaat VBAH, p/a postbus 2161, 1200 CD Hilversum 

Ondergetekende,

Naam M/V

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer E-mail

Geboortedatum

Handtekening 

geeft zich op voor het lidmaatschap van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. 
De contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart.

1. Speelweide
2. Speelweidevijver
3. Witte strandje. Rechts daarboven: 

de Oude Poel
4. Voormalig Restaurant (Paviljoen)
5. Woningen Anna’s Hoeve

6. De Berg
7. Bergvijver
8. Heitje
9. Geitenweitje
10. Bospoel
x  Nieuwe poel



in deze koeriEfr onder meer: 

Nieuwbouw dreiging voor Anna's Hoeve ,. 
• 

Goed jaar voor de Bosptoeg 
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Van de redactie 
Door 5ander Koopman 

Eindigt het straks met de nieuwe woonwijk zoals op het voorblad afgebeeld? Ik hoop van harte dat de nieuwe wijk 
een wat groener karakter krijgt dan op deze afbeelding, en geen visuele verstoring oproept bij de bezoekers van 
Anna's Hoeve, In dit nummer van de Koerier vindt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 9 mei 2012, 
Bij het lezen van deze agenda valt op dat er ineens kandidaten beschikbaar zijn voor het bestuur, Dat is een situa
tie die we al enkele Jaren niet hebben meegemaakt. Ook leest u in deze Koerier dat de nieuwe woonwijk langza
merhand echt dichterbij komt, en weleens een negatieve invloed zou kunnen hebben op de natuur van Anna's 
Hoeve, De gemeente heeft aangeven over deze wijk in gesprek te willen gaan , en kennelijk hebben al deze ontwik
kelingen de actiebereidheid aangewakkerd en mensen aangespoord om actief te worden, Op zich is dit voor onze 
vereniging geen ongunstig effect. Wel is het Jammer dat pas in tijden van nood de inzet komt, hetgeen uiteindelijk 
in mijn ogen minder effectief is dan voor langere tijd een solide gesprekspartner te zijn voor overheden, Immers in 
het laatste geval kan Je als vereniging al betrokken worden bij de allereerste ideevorming en valt er uiteindelijk 
meer positieve invloed uit te oefenen, 
Verder in deze Koerier weer een breed aanbod aan onderwerpen, zo schrijft Gerry Kluvers nog één keer, over de 
berk en over haar persoonlijke natuurbeleving in Anna's Hoeve, Een kritische geest onder onze leden buigt zich 
over de nieuwe palenwand die enige tijd geleden onder het viaduct in Anna's Hoeve is geplaatst. Verspild geld wel
licht? Martin Triebels stelt zich voor, hij zal door het bestuur worden voorgedragen als nieuwe voorzitter, En tot slot 
maak ik u graag attent op de jaarstukken: het verslag van de vorige ALV, het financiële verslag en de agenda voor 
de komende ALV Deze Koerier is het laatste nummer dat onder mijn verantwoordelijkheid als hoofd/eindredacteur 
is gemaakt. Ik heb sinds eind maart een vervangende tijdsbesteding gevonden als bestuurslid en adviseur Regio
nale kwartairgeologie bij de Archeologische Werkgemeenschap afd, Naerdincklant. Langs deze weg wil ik graag 
alle mensen met wie ik voor de Koerier heb samengewerkt hartelijk danken voor hun bijdragen en de prettige en 
constructieve samenwerking, Als omwonende en natuurliefhebber blijf ik uiteraard nog betrokken bij Anna's Hoeve 
en volg ik de verdere ontwikkelingen met belangstelling, 
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Van het bestuur 
Door Ruud Bochardt 

De nieuwe woonwijk Anna's Hoeve lijkt er nu toch echt 
aan te komen, Ik herinner me nog de woorden van een 
oud-voorzitter in 2004, Ik kwam hem in het dorp tegen 
en hiJ hield me aan, 'Nou Ruud ,', zei hij bedachtzaam, 
'", die woonwijk gaat nog wel even duren; ik denk niet 
dat ze in 2005 al gaan bouwen, maar het wordt zeker 
2006,' Het is nu 2012, Er is nog geen paal geslagen, 
maar het ziet ernaar uit dat het er toch gaat komen 
Hoewel; ik verneem net dat er een zoveelste nieuwe te
genslag is die zo ongeveer een half miljoen gaat kosten 
De nieuwe woonwijk houdt ons bezig, Vooral het effect 
dat de woonwijk gaat hebben op ons natuurgebied An
na's Hoeve, De woonwijk heeft consequenties voor 
onder andere de recreatie, de horizon[vervUiling) en de 
Weg over Anna's Hoeve, Het vormt een belangrijk aan
dachtsgebied voor onze beoogde voorzitter, Martin Trie-

bels die, als de Algemene Ledenvergadering ermee in
stemt, mij per 9 mei gaat opvolgen, Ik stel mij na het af
lopen van de driejarige termijn als voorzitter van de 
Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve niet verkies
baar voor een tweede termijn, De reden is dat ik het 
steeds drukker krijg met allerlei andere projecten, Eén 
daarvan is de organisatie van de Gooise Bedrijvendag, 
een business to business event, dat afgelopen novem
ber ruim 350 bezoekers trok in Spant I in Bussum, Nu al 
beginnen de voorbereidingen voor het evenement voor 
2013, Met Martin treden wellicht nog een paar andere 
nieuwe bestuurders aan, zodat het bestuur weer op 
volle sterkte komt. Met drie mensen was het In de afge
lopen periode toch echt wel te dun, Rest mij u verder op 
te roepen aanwezig te zijn op de ALV van 9 mei, Ook 
daar staat de nieuwe woonwijk geagendeerd Tenslotte 
wil ik nu alvast een ieder bedanken met wie ik samen
werkte voor de Vereniging tot Behoud van Anna's 
Hoeve, We komen elkaar vast nog tegen als ik met mijn 
fiets door Annas Hoeve ga, Als Hilversummer blijf ik de 
ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen, 
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Algemene ledenvergadering 2012 

Oe Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op: 

Woensdag 9 mei 2012 

in Wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71 

Aanvang 20.00 uur 

AGENDA 

• Opening door de voorzitter 

• Notulen van de op 11 mei 2011 gehouden jaarvergadering. 

• Oe notulen staan in deze Koerier en liggen ook in de vergaderzaal ter inzage. 

• Ingekomen stukken en mededelingen 

• Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012 [afgedrukt in deze Koerier] 

• Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

• Décharge bestuur van vorig jaar 

• Aftreden bestuursleden: 

• Ruud Bochardt [voorzitter, stelt zich niet herkiesbaar! 

• Bestuursverkiezing 

Martin Triebels [voorzitter! 

Carolien Jansson [bestuurslid! 

Lida de Keijzer [bestuurslid] 

• Rondvraag 

• Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering 

• Pauze 

• Onderwerp: de nieuwe woonwijk! Informatie over de nieuw te bouwen woonwijk 

vindt u op onze website www.vb-annashoeve.nl en verderop in deze Koerier. 

HET BESTUUR REKENT OP UW AANWEZIGHEID: U BENT WELKOM! 
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VersLag ALgemene Ledenvergadering van 

de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve e.o., 

11mei2011 
Aanwezig: De dames S. de Vente, A. Haanschoten, R. 
van Vliet, T. Tuk, E Mulder, en H Bergsma. Verder de 
heren J. Bouwman, J. Harder, F. van DUInhoven, G. 
Peet, J. Wilting, S. Zeldenrust, R. Haanschoten, S 
Koopman, M. Ruitenberg, W Griffioen, J de Ridder, C 
van Vliet en R. Bochardt 
Bericht van verhindering de heer J. P. van Hemert 

Opening De heer Bochardt opende de vergadering om 
20.03 uur. 

Agenda Er werden geen nieuwe agendapunten toege
voegd; de agenda werd goedgekeurd. 

Notulen ALV 2010 De vergadering keurde de notulen 
van de ALV van 2010 goed 

Ingekomen stukken Vissteiger De nieuwe steiger is 
gerealiseerd, met een speciaal pad voor rolstoelers van 
de parkeerplaats naar de vijver. 
Contact met GNR. Dhr De Ridder informeerde de ver
gadering over de eerste formele bijeenkomst met de 
nieuwe rentmeester, de heer Bert van der Moolen. 
Van der Sluisbank De nieuwe bank, die de vereniging 
aangeboden heeft aan GNR. is recent geplaatst in aan
wezigheid van de weduwe, de schoondochter en de 
kleindochter van de oud burgemeester. Spijtig was dat 
GNR niet aanwezig was bij de plaatsing. 
Nieuwe woonwijk De vereniging is bezorgd over het 
grote aantal woningen per hectare [48) Meer dan in 
enige Vinexwijk. Het verslag van de Inspraakavond in 
de brandweerkazerne wordt afgewacht voordat de ver
eniging zal reageren. Dat verslag kan ook op onze web
site worden gezet 
Weg over Anna's Hoeve. In het huidige plan lijkt de weg 
doodlopend te gaan worden. Gaat stoppen bij het einde 
van de nieuwe woonwijk De alternatieve ver"binding 
met Baarn gaat dan via de A. Fokkerweg, langs de 
spoorbaan, langs de A27 naar de huidige weg. Veel 
meer asfalt dan nu. Onwenselijk. 
HOV. Er is verwarring wat nu precies de plannen zijn 
voor het traject van de HOV. Dit traject moet nu ook be
zien worden in verband met de nieuwe woonwijk Anna's 
Hoeve. 

Financiën De penningmeester lichtte toe dat de finan
ciën van de vereniging gezond zijn Het ledenbestand 
neemt licht af, maar de Inkomsten zIJn bevredigend en 
er is een financiële buffer voor extra activiteiten bij on
gewenste ontwikkelingen waartegen de vereniging 
actie zou moeten ondernemen. 
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Het financieel Jaarverslag over 2010 en de begroting 
voor 2011 werden goedgekeurd 

Kascontrole De kascontrolecomm issie bestaande uit 
de heren Ruitenberg en Luijer heeft de stukken goed
gekeurd. Naa r aanleiding daarvan is het bestuur van de 
vereniging decharge verleend. In de kascontrolecom
missie voor 2011 zullen zitting nemen de heren Ruiten 
berg en Bouwman De heer Haanschoten is reserve. 

Bestuursmutaties Mevr. Bergsma treedt af wegens 
drukke werkzaamheden Ze werd met een bloemetje 
bedankt voor 2,5 jaren inzet voor de vereniging Ze blijft 
beschikbaar voor Juridisch consult 

Toekomst van de vereniging De voorzitter refereerde 
naar de vergadering van actieve leden van november 
2010. Doordat het aantal bestuursleden nu tot drie is 
teruggelopen moet het aantal activiteiten worden te
ruggebracht tot die zaken die de kern van de vereniging 
raken: 
-Politieke zaken betreffende Anna's Hoeve 
-Contacten met GNR 
-Bosploeg. Dhr Peet informeerde de vergadering dat 
de bosploeg weer compleet is. 
-Koerier Dhr Koopman Informeerde de vergadering 
dat hij nog één verenigingsjaar de redactie van de Koe
rier zal voeren. Daarna treedt hij af. De heer Harder be
nadrukte het belang van regelmatige communicatie 
met de leden middels een magazine. Dit onderwerp zal 
op de komerlde bestuursvergadering worden bespro
ken 
-Vrijetijdsmarkt De heer Bouwman wil graag in een 
vroeg stadium weten wat de plannen zijn Toegezegd. 
Na deze discussies accepteerde de vergadering de 
plannen van het bestuur voor de toekomst. 

Rondvraag De heer Harder stelde voor dat de vereni
ging een 'Groene Bankrekening' zou gaan gebruiken. 
De penningmeester zal dit idee toetsen op praktische 
uitvoerbaarheid - met de hulp van de heer Bouwman. 
De vereniging heeft nog zo'n 80 'Boekjes' Aangezien 
die nu 5 jaar oud zijn daalt de waarde snel. Er worden 
er 30 ter beschikking gesteld aan de heer Koopman, 
voor een nieuwe IVN-cursus Natuurgids Verder krijgen 
nieuwe leden een exemplaar, en zullen ze worden ge
bruikt bij het werven van nieuwe leden op de VriJetijds
markt 

Sluiting om 21.10 



Financieel jaarverslag 2011 
en begroting 2012 

Door Hans de Ridder, penningmeester 

De financ iële zaken zijn ook in het jaar 2011 rust ig en voorspoed ig verlop en . De inkomsten per lid zijn nagenoeg 
hetzelfde gebleven als vorig Jaar De uitgaven zijn constant, met als grootste post De Koer ier. De kosten die ge
maakt moeten worden om de Koerier te bezorgen en ook voor andere communicat ie nemen toe . Er zi jn minder 
vr ijwil ligers om de Koerier rond te brengen en de kosten van het betalingsve rkeer nemen toe. 

Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012 
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Even kennismaken: 

Martin Triebels 

Hallo, ik ben Martin TriebeLs, de na's Hoeve als belangrijke schakel in 
de keten van bijzondere natuurgebie

beoogde nieuwe voorzitter van den die we hebben Anna's Hoeve is 

uw vereniging. Nieuw in de ver-

eniging, maar ook ... een pLotse-

Linge en sneLLe binnenkomst. 

Zal wel te maken hebben met mijn 
levensfase; 65 Jaar, met pensioen ... 
dan verschuift de aandacht naar de 
directere omgeving, buren, buurt en 

Martin Triebe ls 

dergelijke, waar ik in mijn werkjaren 
minder tijd voor had. Anna's Hoeve 
ken ik al mijn hele leven. Als kind heb 
ik er gespeeld en mijn kinderen heb
ben er ook gespeeld. Jarenlang met 
het loopgroepJe iedere week een 
route over Anna's Hoeve , genieten 
van de natuur zo om de hoek Anna's 
Hoeve was er als vanzelfsprekend. 
maar dat is het natuurlijk niet. 
Kwetsbaarheid was er In het verle
den [milieuvervuiling, recreatiedruk, 
verwaarlozing), kwetsbaarheid is er 
nog steeds. Ik ben geen uitgesproken 
natuurtype, maar zie wel de waarde 
van het gegeven dat de natuur In An
na's Hoeve op niveau blijft, en van An-

een park dat mensen in verbinding 
brengt met natuur. Er is activiteit, er 
wordt gesport, gevist, gewandeld etc. 
Oe natuur kan er beleefd worden, en 
dat is goed, en ook van waarde. Dan 
de cultuurhistorische waarde van 
Anna's Hoeve. Het park van 
Oudok .. maar voor mij meer nog een 
park/monument van de werkver
schaffing. Oe periode uit onze ge
schiedenis van dwangarbeid, 

vernedering van duizenden werklo
zen die met schop en kruiwagen in 
de modder werden gezet kanalen, 
vijvers graven. In die zin een monu
ment dat ons ook nu nog iets te zeg
gen heeft. Mij zegt het 'Dat nooit 
meer' Het geeft mij voldoening als ik 
met anderen creativiteit kan genere
ren, ervaring kan bundelen. In dit 
geval op het gestalte geven aan voor
noemde waarden en vooral aan een 
goede balans daarin Helaas heb ik 
een gehoorprobleem, lastig in verga
deringen. Met uw hulp en begrip 
moet dat geen obstakel zijn. Tot bin
nenkort l 
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Zondag 4 november 
2012: 65 jaar Maple 
Leaf Cross 

Dit Jaar zal wederom de Maple Leaf Cross 

worden georganiseerd in het mooie natuurge

bied bij Anna's Hoeve . Het evenement zal dit 

Jaar een extra feestelijk tintje krijgen omdat de 

cross haar 65e jubileum mag vieren l Op zon

dag 4 november 2012 zullen diverse groepen 

wedstrijdatleten, recreanten en jongeren aan 

de start van de cross verschijnen Nieuw dit 

Jaar is de opname van een apart programma

onderdeel voor wandelaars en nordic walkers. 

De organisatie van de cross doet haar uiterste 

best dit jaar een extra speciaal evenement 

neer te zetten vanwege het 65e Jubileum. 

Mede dankzij de steun van hoofdsponsor Kla

verblad Verzekeringen wordt dit mogelijk ge

maakt. 

Wij nodigen zowel jong als oud en zowel wed

strijdsporters als recreanten uit om deel te 

nemen aan dit mooie evenement. U kunt kie

zen uit de afstanden. 3, 6 of 9 kilometer, voor 

de Jongeren wordt er een speciale Jeugdloop 

georganiseerd. Inschrijven kan vanaf 1 Juni 

2012 op onze website www.mapleleafcross.nl. 

U bent natuurlijk ook van harte welkom om als 

toeschouwer te genieten van de gezellige 

sfeer, om de sporters aan te moedigen of om 

van onze overheerlijke erwtensoep te genie

ten. Zowel voor de sporters als het publiek is 

het genieten in een omgeving die de zintuigen 

prikkelt: de kleuren en de geur van herfstbla

deren in de mooie natuurvan Anna's Hoeve en 

het geluid van vrolijke opzwepende dJembé 

muziek. 

De Maple Leaf Cross is een van de oudste 

crosses in Nederland. 65 Jaar geleden, vlak na 

de Tweede Wereldoorlog, in 1946, werd ter ere 

van de Canadese bevrijders de cross voor het 

eerst georganiseerd. De naam is afgeleid van 

de Maple Leaf, bekend van de Canadese vlag. 

Bent u gelnteresseerd en wilt u meer infor

matie over de Maple Leaf Cross? Kijk dan op 

www.mapleleafcross.nl of stuur een e-mail 

bericht naar infolëlmapleleafcross.nl 



Website heeft 
. .. 

nieuw Jasje 
gekregen 

Door Gerard Peet 

Eind december heeft de website 

van de Vereniging tot Behoud van 

Anna's Hoeve een nieuw jasje ge-

kregen. Dit gebeurde helemaal 

geruisloos en pas na een lange 

aanloop waar bijna niemand iets 

van gemerkt heeft! 

Het bestuur vond het tijd voor enige 
modernisering, en de webmaster 
was wel gecharmeerd van een 
nieuwe techniek, waardoor het bij
houden van de website -waaronder 
het plaatsen van nieuwe ber-ichten
makkelijker zou worden Beide zaken 

zijn gecombineerd door de Inspan
ningen van een familielid van een van 
de bestuursleden Alle pagina's wor
den nu bovenaan gesierd door een 
fraaie voorjaarsfoto van de BergviJ
ver, met de brug tegenover de Berg 
van Anna's Hoeve, Vrijwilligers van de 
Vereniging tot Behoud van Anna 's 
Hoeve zal de foto vast bekend voor
komen, want die is onlangs gebruikt 
als nieuwjaarswens van het Bestuur l 

Aan de opzet van de site is weinig 
veranderd, De rubriek Allerlei heet 
nu 'Diversen' en is onderverdeeld in 
een aantal subrubrieken Aan die on 
derverdeling moet wellicht nog wat 
gesleuteld worden, Via de Indexpagi
na's van de diverse rubrieken vindt 
men nog steeds de koppelingen 
('links in het Engelsl naar de afzon
derliJke berichten, met de plaat
singsdatum, Voor een aantal oude 
berichten wordt nog verwezen naar 
de webpagina op de oude site, Maar 
nieuwe berichten zijn allemaal over
gezet naar de nieuwe opmaak On
danks alle zorg die aan de 
omschakeling naar de nieuwe site is 
besteed, kunnen er nog enkele fout
jes in zitten, Aarzel niet die aan de 
webmaster door te geven De aller
eerste website van onze vereniging 
ging op 3 juli 1999 on line, met het 
(d 00 rverwij slad res http/lgoto/an
nashoeve, Dat adres werkt overigens 
nog steeds, maar dan wordt er onge
vraagde reclame bijgeleverd 
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Waarom annashoeve.eu? 
Nadat de toenmalige secretaris de 
website een Jaar had bijgehouden 
kwam er in de zomer van 2000 een 
webmaster die de site moderni
seerde, Eind februari 2001 hield die 
webmaster er ineens mee op, maar 
gelukkig schoot ons lid Roel Luijer 
toen te hulp, Roel had al een per
soonlijke website waarop Anna's 
Hoeve veel aandacht kreeg, en hij 
voegde 'onze' site toe aan de zijne, Al 
vrij snel daarna kreeg de site de vorm 
die hij tot enkele dagen geleden had, 
De teller die op 15 oktober 2001 op de 
site kwam, passeerde onlangs de 
56,000 websitebezoeken, Dat is ge
middeld 15 per dag, Uiteraard was 
het bezoek in de eerste jaren minder, 
en dus in de laatste Jaren méér, Het 
huidige adres http/lwww.vb-annas
hoeve,nl, dat begin 2008 in gebruik is 
genomen, blijft voorlopig nog be
staan, maar vanaf nu is de website ' 
ook te bereiken op het nieuwe adres 
http/lwwwannashoeve,eu, 
Helaas wordt het meest voor de hand 
liggende webadres www.annas
hoeve,nl nog steeds bezet gehouden 
door horecaman Franck Rodenburg, 
de laatste eigenaar van 'Paviljoen de 
(nieuwel Anna's Hoeve', het restau
rant dat In 2005 afbrandde, De ver
eniging heeft hem herhaaldelijk 
verzocht het webadres aan ons over 
te doen, De heer Rodenburg reageert 
hier niet op, 



Uit het dagboek van 
een natuurgids: 

ders komen ook voor. Een zuivere soort van deze 

twee berkensoorten is dus niet makkelijk te vin-

den. Betula is het middelpunt van een gemêleerde 

de schone dame van 
het bos (deel 2) 

wereld, waar kleur noch soort van belang zijn. In 

deel 2 meer over haar gastvrijheid en het smeden 

van vele bondgenootschappen. 

Door Gerry Kluvers-Kess ler Gastvrijheid voor nachtvlinders De berk is 
een bron va n leven. Ze levert voed sel aan zo 'n 300 soorten 

In de Koerier van september 2010 heeft u in deel 1 

reeds kennis met haar gemaakt. Berk is haar 

naam, ze wordt ook wel Betula genoemd. In Ne-

derland worden de Zachte en de Ruwe berk als in-

heems gezien. De Zachte en Ruwe berk kruisen 

insecten en mijten. Betula is een 
moeder voor velen. Ve le nachtvlinders 
ma ken ge bruik va n haa r gastvr ij hei d 
zoals de Oranje berkenspanner en de 
peper-en-zoutvl inder Beide 
nachtvlinders zijn leden uit de fam il ie 
van de spanners Dit is één van de 
grootste families in Nederlan d. De 
familienaa m is afge leid van de rups, 
die zich voortbeweegt mid dels het in 
een lusvorm opspannen van het 
lichaam. Er zi j n twee kleurvo rm en va n 
de peper-en-zoutvlinder, de pepe r-en
zo ut ges pik kelde vorm en de bijna 
he lemaa l zwarte vorm. De vliegtijd is 
vanaf mei tot augustus. Het is een 
algemene soort en ook te zien op 
Anna's Hoeve. Misschien een goede 
gelegenheid voor u om uit te kijken 
naar deze vlinders in de kom ende 
lente? Een ande re prachtige 
nachtvlinder die voorna melij k op 
berken is te ontdekken , is de 
dromedaris. Ook deze naa m IS 

afgeleid van de ru ps. Je kunt je echte r 
afvragen waarom deze vlin der de 
naam dromedaris kreeg, aangezien 
een dromedaris slechts één bu lt heeft 
en een kam eel er twee heeft Weet u 

onderling spontaan met elkaar dat het een lieve waar de ko p zit op afbee ld ing 3? Jui st , 
rechts. Een kenmerk dat m eestal te 

lust is. Schaamteloos, zonder enig ontzag voor wat zien is op de voorv leugels van de 
dromedaris zijn de roestbruine lij nen . 

de mens als 'soorten' veiligheidshalve zo graag in Ook het Wit schaapje is hoo fdzake lij k 
op berke n te vinden. Dit vlindertj e zie 

vakjes wil stoppen. Het is een Multi-culti soort ge- j e van begi n mei tot eind se ptember 

Afb.l Vlinder en rups van de 
Peper- en- zoutvll nde r 

Afb.2. Rups van de dromedari s 

vliegen. Op de witachtige Afb.4. Dromed aris 

worden, van gemengde oorsprong dus, vergelijk- voorvleugels zijn zwarte teken ingen 
zichtbaar. 

baar met het zogenaamde 'blanke' mensenras. En 
Wantsen en kevers Een 

daar blijft het niet bij. kruisingen met buitenlan- wan ts die de berk als voe dselpla nt 
gebrui kt is de berkenschildwan ts. Hij 

10 
Afb.5. Wit schaapje 



" ! 

I 
I , 

I 

Afb. 6. Wit schaapje 

leeft alleen op de berk en zUigt de 
plantensappen op. Hij IS een 
centimeter groot. Groen aan de 
bovenzijde en de buikzijde is geel. 
Zoals U weet hebben alle insecten zes 
poten en deze zIJn bij deze 
berkenschildwants duidelijk 
zichtbaar. Ze zijn namelijk korter dan 
de twee antennes waarvan de laatste 
segmenten donker zijn Het is leuk 

tijdens een wandeling zulke gasten op de berk eens te 
bekijken. Bij de meeste wantsen worden alle vier de 
vleugels in rust plat over de rug gevouwen, waarbij ze 
elkaar gedeeltelijk overlappen, daardoor zie Je een kruis 
op de rug. Alle wantsen hebben een zUIgsnuit en leven 
van uitzuigen van planten, zaden of dieren. De steeksnuit 
is hét bewijs dat je met een wants van doen hebt en niet 
met een kever. Het kruis op de rug kan ook een kenmerk 
zijn Eén van Betula's meest beroemde bezoekers is de 
berkenbladroller, een kever De voorste vleugels bij de 
kevers of torren zijn sterk verhard, we noemen ze ook wel 
dekschilden. Bij rust liggen ze tegen elkaar aan over het 
achterlijf, vandaar die naad in de middellijn bij kevers 
De berkenbladroller is een zwarte snuittor. Zijn afgeronde 
snuit is bijna net zo lang als de rest van de kop. Hij is 
klein, slechts 3 tot 5 mm, heeft glanzende dekschilden 
en is herkenbaar aan de regelmatige rijen putjes op de 
dekvleugels. Probeer deze putjes eens te ontdekken op 
de dekschilden De berkenbladroller heeft een interes-

Afb.7. Berkenschildwants 
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Afb.8 . Berkenbladroller 

sante manier van broedzorg. Ze heeft 
faam gemaakt als binnenhuisarchi
tecte met haar Studio Koker, die niet 
alleen stijlvol maar ook functioneel is. 
Ze ontwerpt van het blad van de berk 
haar karakteristieke kokervormige 
broedkamerinterieur om haar eitjes in 
te kunnen leggen. Daarbij is ze een 
zeer geslaagde coupeuse die met 
haar eigen gecreëerde stijl niet slaafs 
de modehuizen volgt. Ze knipt vanaf 
de bladvoet een tweezijdige asymme
trische S-vormige lijn. Aan weerszij
den van de hoofdnerf liggen de 
geknipte S-vormen. Daarbij houdt ze 
de hoofdnerf wel ongeschonden. Ver
volgens rolt ze de twee S-vormen 
samen tot een dubbelwandige koker. 
Haar snuit gebruikt ze daarbij als 
naald en als draad gebruikt ze haar 
eigen uitscheidingsproduct, lijm De 
broedkamer is klaar. In de opperhuid 

van het blad maakt ze met haar lange snuit kuiltjes 
waarin ze 1 tot 6 eieren legt. De larven die er uit komen 
eten de verwelkte bladdelen. Het opgerolde kokerblad 
verdort weldra en krijgt de kleur van tabak. Dus als u van 
die Cubaanse Havana sigaren ziet hangen van april tot 
juli, wederom dit komende seizoen, dan weet u dat een 
vrouwtje berkenbladroller aan het werk is geweest voor 
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haar nageslacht. Vandaar haar toepasselijke bijnaam 
'Zwarte sigarenmaker'. Uiteindelijk zal de bladrol geheel 
afsterven en afbreken op het punt waar de hoofdnerf niet 
was doorgebeten. Met sigaar en al val len de larven op de 
grond. Als de larven op het punt staan te verpoppen krui
pen ze uit de koker om te overwinteren in de grond. 

Vogels - Grote bonte specht Vele insecten 
die huizen in de berk, dienen op hun beurt weer als 
voedselbron voor onder andere vogels Holbewoners 
vertoeven ook met genoegen in de berk. Het zIJn voor hen 
aantrekkelijke bomen om een nestholte in te hakken De 
Grote bonte specht is een graag geziene gast. Hij is In ons 
land een standvogel , dat wil zeggen dat hij het hele jaar 
in ons land blijft en niet weg trekt naar het buitenland. 
Het mannetje en vrouwtje zijn bijna identiek, met hun 
grote ovale witte schoudervlekken en rode anaalstreek. 
Als je deze specht hoog in een boom waarneemt, zul je 
meteen de herkenbare rode broek ontdekken. Het 
verschil tussen de twee is . dat het mannetje ook een rode 
vlek op het achterhoofd heeft, het vrouwtje heeft een 
geheel zwarte haardos. Mannetjes en vrouwtjes leven 
gescheiden, behalve in het broedseizoen. Ze hebben een 
eigen territorium. De Grote bonte specht heeft een zeer 
veelzijdig menu, maar zijn voorliefde 
gaat uit naar In houtbewonende 
insecten en hun larven Hij is dus bij de 
berk op het goede adres. De Grote bonte 
specht is van alle gemakken voorzien. 
Zijn krachtige snavel doet dienst als 
beitel Onmisbaar om een goede woning 
uit te hakken De kleinere, vaak 
horizontale, boorgaten rondom de 
boomstam maakt hij om het boomsap 
van de berk op te zuigen. Als u dat ziet, 
weet u dat een Grote bonte specht aan 
het werk is geweest. Verder heeft hij 
met zijn ver uitsteekbare tong het juiste 
gereedschap om de larven uit de 
schorsen te trekken. De Grote bonte 
specht is een beroemde djembéspeler 

Afb.9. Grote bonte specht 
Beide seksen roffelen om hun gebied te 
bewaken en hun onderlinge band te 
verstevigen. Vooral nu zult u het drummen van de 
spechten vaak kunnen horen, De vogels communiceren 
met elkaar door geroffel. Ook daarvoor wordt hun sterke , 
snavel gebruikt als een trommelstok Ze hebben een 
uitgebreid repertoire aan roffels. Sommige roffels 
luisteren niet zo nauw, bijvoorbeeld als ze nerveus zijn. Of 
een burenruzie laten ze horen door onregelmatige 
trommelslagen met gevarieerde tussenpauzes 
Rinyen Ik praten graag met vogels. Zijn spetterend 
dJembé geroffel spreekt ons wel aan. Wanneer we In het 
bos wandelen hebben we de hebbelijkheid om met een 
stok, vooral op een holle boom met een goede klankbo
dem, in een van de ritmes van de Grote bonte specht te 
kloppen. Meermaals krijgen we daarop vervolgens een 
reactie Ook de zitbanken zijn goede trommels Een keer 
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Afb.lD. De Russulas 
hebben een 
karakteristieke vorm 

In het Spanderswoud lagen we op een van de banken aan 
de rand van het bos en trommelden op de bank met een 
stok, ondertussen ontspannen op onze ruggen liggend 
naar de toppen van de bomen turend. En ja hoor even 
later kwam Woody Woodpecker luid alarmerend boven 
ons hoofd, op nog geen drie meter afstandlOok op een 
bank in Monnikenberg hebben we telkens succes. Woody 
houdt het getrommel langer vol dan wij Hij heeft een 
speciaal mechanisme van spieren In de kop, die zijn her
senen beschermen tegen zijn krachtige geroffel waar
door hij geen last krijgt van migraine. Ook de groenling en 
de ekster bouwen met plezier hun nesten In de berk. Vin
ken zoeken naar nestmateriaal in deze gastvrije boom. 
Wil je een barmsijs zien, zoek dan een berk op in sep
tember en oktober. De barmsijs snoept gretig van de rijpe 
zaden. 

Bondgenootschap Betula had ook Irene kunnen 
heten, als een ware Godin van de Vrede smeedt zij vele 
bondgenootschappen. Het verschijnsel van twee 
verschillende soorten die tot wederz ijds voordeel 
langdurig samenleven heet symbiose. Hoe meer 
verschillende soorten symbionten in een bos, des te 
groter is de kwaliteit van leven, biokwaliteit, van een 
bos. Het schijnt zelfs zo te zijn dat aanvankelijke 
parasieten (iemand die profiteert van andermans 
goedheid) snapten dat het wellicht een betere zaak was 
naar een bondgenootschap te streven. Tot deze groep 
behoren bijvoorbeeld de russula's, amanieten, 
melkzwammen en de aardappelbovist. Alle symbionten 
waren van oorsprong parasieten. Totdat ze tot het besef 
kwamen dat het wellicht beter was een akkoord aan te 
gaan, dan door te parasiteren de gastvrouw of gastheer 
te laten sterven om uiteindelijk zelf ook ten gronde te 
gaan. Zo'n langdurige samenleving tot wederzijds 
voordeel is een zeer broos evenwicht, zoals de 
intermenselijke relaties ook maar al te vaak laten zien. 
Zo'n kwetsbare harmonie schijnt bij tijd en wijle toch te 
verleidelijk te zijn als een boom door ziekte de 
zwakkere wordt, waardoor de symbiont soms terug in 
een parasiet verandert. Een van de bekendste vruchten 
van de herfst is ongetwijfeld die rode met witte stippen. 
Bijna iedereen is wel opgegroeid met kabouter 
Spillebeen, die zat op een stoel met rood en witte 
stippen totdat hij heen en weer begon te wippen Daar 
was deze stoel niet op berekend, krak zei toen de 
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paddenstoel met een diepe zucht. Het liedje vermeldt 
echter niet dat de vliegenzwam een innig 
bondgenootschap, symbiose, heeft met de berk. De 
berk en de vliegenzwam houden beide van zure, 
voedselarme grond. Een paddenstoel heeft net als een 
boom wortels, mycelium, alleen zijn deze bij de 
paddenstoel meer een kluwen van dunne 
schimmeldraden De schimmeldraden van de 
vliegenzwam, ook wel zwamvlok geheten, leven op de 
wortels van een berk. De liefde tussen berk en de 
vliegenzwam is ook onlosmakelijk verbonden met de 
maag. De berk voedt de zwamvlok met suikers die de 
berk zelf klaar maakt. Als dank daarvoor zorgt de 
vliegenzwam op haar beurt weer dat de wortels van de 
berk beter voedingsstoffen [mineralen) uit de grond 
kunnen opnemen. Een goede 
bondgenootschap dus waar beide 
voordeel aan hebben. Zij kan zo'n 
bondgenootschap met meerdere 
zwamwortels tegelijk hebben. Ook 
met de berkenboleet en 
berkenridderzwam kan Betula zo'n 
verhouding aangaan. Wanneer de 
liefde verloren is gegaan en de 
vliegenzwammen haar verlaten, zal 
zij weldra verpieteren en aftakelen. 
De naam vliegenzwam is ietwat ver
warrend. Immers vliegen vindt Je niet 
op de vliegenzwam maar op de stink
zwam. Echtervroeger doopte de boer 
het rode vlies van de vliegenzwam in 
de melk Dit giftige melkdrankje op 
een schotel trok vliegen aan en was 
een probaat middel als vliegenverdel
ger, zodoende de naa m. Een andere 
bekende paddenstoel die altijd 
samen met bomen groeit is de can
tharel. Deze eetbare paddenstoel is 
ook bij de berk te vinden Een aantal 
culinaire paddenstoelen zijn nauwe
liJks te kweken, omdat ze samenleven 
met bomen. Cantharel en eekhoornt
jesbrood zijn de bekendste soorten die 
in het wild geplukt worden. Eek
hoorntJesbrood houdt van een lichte 
plek en zit dus goed bij de berk. Het is 
een paddenstoel met wit vruchtvlees, 
ook nadat Je hem hebt gesneden. De 
hoed kan wel zo'n 25 cm groot wor
den. Deze paddenstoel kunt u vroeg in 
de zomer al aantreffen. Vroeger zag je 
de cantharel overal en de soort was 
zeer in trek. De reden dat deze soort 

Afb.lD. Amani et 

Aardappel
bovist 

sterk is afgenomen, komt vooral door Afb.1 3. Berk met 

de vermesting, verzuring en verdro- vliegenzwammen 

ging van de bodem in Nederland. Pad-
denstoelen zijn slechts de vruchtlichamen van de 
zwamvlok, zoals appels van de appelboom. Sommigen 
zeggen dat het plukken van de vruchten C.q . padden-



Afb.14.Cantharel 

Afb.15. Eekhoorntjesbrood 

stoelen geen schade veroorzaakt 
aan de natuur. Desalniettemin is het 
niet de bedoeling dat er roekeloos 
voor eigen gewin gewinkeld wordt in 
hel bos. Een groter probleem is dat 
anderen er niet meer van kunnen 

genieten, ook zijn de paddenstoelen 
een voedselbron voor meerdere dier
soorten. 

Paddenstoelen als indi
catoren voor de kwaliteit 
van bos Niet voor niets kun je 
aan de paddenstoelen die in een bos 
voorkomen, zien of het bos gezond 
is Bij de berk alleen al kun Je zo·n 
veertien verschillende soorten 
melkzwammen aantreffen. Het 
determineren van paddenstoelen is 
geen sinecure. Het is al prettig en 
leuk als je de paddenstoelen als 
groep kunt herkennen 
Melkzwammen zijn vrij eenvoudig te 
herkennen. Bij beschadiging van de 
plaatjes, die zich onder de hoed 
bevinden, en het vlees van een 

Afb.16. Berkenboleet melkzwam komt er melksap uit het 
weefsel. Het melksap hoeft niet per 
se wit van kleur te zijn. Voor verdere 

determinatie helpen vooral ook de standplaatsen van 
de paddenstoelen. Melkzwammen leven namelijk net 
als bijvoorbeeld boleten in symbiose met bomen 
Kokosmelkzwam en donzige melkzwam zijn trouwe 
partners van de schone dame en gaan niet vreemd 
met een andere boom. Het melksap is waarschijnlijk 
een bescherming van de paddenstoel om niet in grote 
getale opgegeten te worden door dieren Een plek 
waar de berk vaak te vinden is, is op de droge 

Afb.17. Berkenboleet 

heidevelden waar ook de struikheide groeit De 
struikheide heeft een samenlevingsverband, symbiose, 
met schimmels Deze schimmels kunnen zelfs lignine 
afbreken. De twee hoofdingrediënten van hout zijn voor 
20% lignine en voor 50% cellulose. In verbinding geven 
ze de juiste stevigheid aan de boom om weer en wind te 
kunnen trotseren. Lignine is een soort lijm die de witte 
vezels !cellulose) samenkleeft Wanneer bomen zijn 
aangevreten door witrot. is de lignine in het hout 
afgebroken. Wanneer de boom uiteindelijk afbreekt 
door de witrotaantasting, zie je lange houtvezels: de 
cellulose is in hoofdzaak overgebleven. Gelukkig voor 
de dame in kwestie heeft zij daar een remedie tegen. 
Een paddenstoel, de berkenboleet, zorgt er voor dat de 
berk zonder problemen tot wasdom kan komen. De 
berkenboleet maakt de dame ongevoelig voor de 
groeiverstorende schimmelpartner van de struikheide. 
Een algemeen zwammetje dat u kunt tegenkomen in de 
winter op dikke takken en dode stammen van de berk is 
de Vergroeide kogelzwam. In volwassen stadium is de 
zwam zwart en ligt als een korst geplakt op de schors. 
Het zijn allemaal kussentjes of kogeltjes, die aan elkaar 
zijn gegroeid als een bobbelige massa. De kleinere bob
beltJes zijn de ronde vruchtlichamen van de zwam die 
later een zwart sporenpoeder geeft 

Ondergang Een van haar grootste vijanden is de 
berkenzwam. De zwamvlokken van de berkenzwam 
kunnen jarenlang onderhuids verborgen zitten in de 
berk. Hij is dodelijk voor een levende boom. Op een 
moment van zwakte of aftakeling, kan deze vijand 
ongenadig toeslaan en tevoorschijn komen. Een 
vruchtlichaam van de berkenzwam is dan te zien. De 
berkenzwam heeft de onderkant waar de sporen zitten 
altijd naar de aarde gericht Valt de berk om en ontstaat 
er een nieuw vruchtlichaam dan zal deze nieuwe 
berkenzwam weer de correcte positie hebben ten 
opzichte van de aarde Dit fenomeen van zich richten 



naar de grond, zwaartekracht, wordt geotropie 
genoemd. Het is een gevecht op leven en dood, meestal 
staat Betula aan de verliezende kant. De berkenzwam 
za l uiteindelijk zege vieren en voortwoekeren op haar 
stoffelijk overschot. Niettemin, haar kracht leeft voort 
over de dood heen Van binnen zal zij opgegeten zijn, 
doch haar zilverkleurige schors waar ze zo beroemd 
door geworden is zal nog lang volhouden te bestaan 

Berkenlaantje Toen de oude flatgebouwen 
tegenover Anna ·s Hoeve ter ziele zouden gaan, zagen 
we een verloren jonkvrouw Betula staan Ze oogde teer 
en was nog Jong Maar als je goed keek kon je al haar 
schoonheid ontwaren. Aangezien berken een 
oppervlakkig wortelstelsel hebben en in tegenstelling 
tot de diepwortelaars geen penwortel vormen, besloten 
wij haar te redden Nou ja, manlief heeft als een ridder 
deze jonkvrouw in nood gered door vooral het zware 
werk op zich te nemen. Het wortelstelsel mag dan niet 
diep zijn, maar is wel breed vertakt. We wilden dat zij 
het zou overleven en probeerden haar met een zo groot 
mogelijke kluit in onze kleine auto te vervoeren. Het 
was wel moeilijk voor haar een plaatsje in onze 
achtertuin te veroveren, maar wij drieën hebben er 
geen spijt van. Elk seizoen zorgt zij voor een 
schilderachtig tafereel en zo Jong als ze is met haar 
roodbruine stam heeft ze toch al mannelijke en een 
paar zUinige vrouwelijke katjes ten toon gespreid. [en 
ook in mijn tuin staat zo'n berkje van de A.Fokkerweg, 
nu alweer 3 m. hoog; red. SKOl. Ook op Anna's Hoeve 
zijn haar familieleden te bewonderen Zelfs een heel 
laantje is naar haar vernoemd, het Berkenlaantje. Een 
berkenlaantje werd vroeger aangelegd tussen twee 
productiepercelen van dennenbomen en diende als 
brandsingel. Het lijkt tegenstrijdig, want berkenhout is 
licht ontvlambaar. In het vroege voorjaar kwamen de 
meeste bosbranden voor. Bij de berk is de sapstroom 
dan al flink op gang gekomen. Vandaar dat er gekozen 
werd om berken toe te passen als brandsingels langs 
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randen van dennenbossen. Immers, in de lente werkt 
een berkensingel met haar flinke sapstroom 
brandvertragend. Vandaar ook dat de Grote bonte 
specht boorgaatjes rondom de boomstam maakt om 
het berkensap op te zuigen. 
Een wandeling tussen de schone dames van het Anna's 
Hoeve bos, [kruisingen komen ook bij andere soorten wel 
voor] is betoverend als Je er zonder vooroordeel open voor 
wilt staan. Wees gewaar van de diverse gasten die Betula 
welkom heet zonder aanzien des flora en fauna. In 3,8 
miljard Jaar evolutie heeft de natuur haar eigen gulle en 
onzelfzuchtige uitkomsten gevonden voor ontelbare op
gaven, vragen en problemen. Er valt veel te zien, te ge 
nieten en te leren van de natuur. De natuur geeft zelf 
voorbeelden genoeg Doorvernuftige natuurlijke ontwik 
kelingen om te zetten naar antwoorden voor moeilijke 
uitdagingen In het dagelijkse leven kun je ver komen. Op 
economisch gebied hebben wij daar als mens ons voor
deel weten uit te halen Ook op maatschappelijk gebied 
zijn goede voorbeelden uit de natuur te volgen, zoals in 
symbiose met elkaar omgaan en zorg dragen voor een 
duurzame maatschappij. De natuur als inspiratiebron en 
maatstaf voor anders denken. 

Dit is mijn laatste verhaal in de Anna's Hoeve Koerier. Ook 
aan Spotje op safari en de puzzelweetjes komt na deze 
Koerier een einde. Ik hoop dat u in de afgelopen zes jaren 
met genoegen mijn belevenissen heeft gelezen en tijden s 
uw wandelingen er gebruik van heeft kunnen maken. 

Geraadpleegde bronnen Nederlandse oecologische flora, E. J. 

Weeda,R+Ch+T Westra • Biologie, B.H Hendriks, F. Heida • 

Alterra • Soortenbank • Wlkimedia • De Vlinderstichting • De 

natuur als voorbee ld, E. Vosman • Bioweb Plantengids • Biolo 

gie, B.H. Hendriks, F. Heida • Paddestoelen, Uberto Tosco • 

Paddestoelen Encyclopedie, Gerrit J. Keizer 
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Uw tuin wordt steeds belangrijker .... 

tuinreservaten 

Door Martin Triebels 

Groene tuinen die een veilige, verbindende plek 

bieden aan vogels, egels, kikkers, vlinders, insec

ten. Dat propageert 'Tuinreservaten', een initiatief 

van Vroege Vogels en diverse natuurorganisaties. 

Tegenwicht op de trend van tegels, klinkers, kale 

schuttingen ... de grijze tuin. Met deze tuinreserva

ten willen zij een soort 'ecologische hoofdstruc

tuur' van tuinen en stadsnatuur bewerkstelligen. 

Herkenbaar, want met name van de nieuwe woon

wijk 'Anna 's Hoeve' verwachten we dat die een na

tuurvriendelijk, groen karakter krijgt. Maar daar 

hoeft het niet toe beperkt te blijven. Iedereen met 

een tuin of tuintje kan meedoen met tuinreserva

ten. Vink af en kijk of uw tuin aan 7 van onder

staande kenmerken voldoet. 

Mijn tuin heeft: 

o Struiken en bomen, liefst met vruch ten , 
bessen of noten. 

o Zo min mogelijk bestrating. 
o Klimplanten en stru iken naast of tegen de geve l. 
o Natuurlijke be schu tting waa r egels onderdoor 

kunnen. 
o Afwisselende en soo r ten ri jke bep lant ing 
o Inheemse planten voo r rupsen , vl inders en bijen. 
o Rommelhoekjes met bladeren en takken . 
o Nestkastjes voor vogels , zoog diere n en insecten. 
o Een composthoop. 
o Een natuurlijke en die rvr iendelijke vi jver met 

beplanting en schuilplekjes. 

Is uw tU in tot tu inrese rvaat ge maa kt, voeg 'm da n toe 
op de kaa rt van tot nu toe 5000 tuinres ervaten. Zie 
www.tuinrese rvaten nl Als de kaart vo lle r en voller 
wordt stim uleert u ook weer anderen mee te doen. Een 
groene tuin is geen last , maar een lust. In een groe ne 
tu in kom je tot rust. Veel tuinp lezier l 

BoomspiegeltuIn tje in Amstelveen: ook een kleine oppervlakte biedt mogelijkheden 



Mogelijke aantasting 
Anna's Hoeve 

baart zorgen 
Door Martin Trlebeis 

Al jaren wordt er gesproken over woningbouw bij Anna's 
Hoeve, met name op het terrein dat nu nog in gebruik is 
voor de rioolwaterzuivering. Die wordt vernieuwd, klei
ner, meer naar achteren, en zo komt er 13 hectare vrij 
voor woningbouw. Hoe dat eruit komt te zien en wat dat 
betekent voor Anna's Hoeve heeft nu alle aandacht van 
een werkgroep, de ABC-werkgroep, die vanuit het be
stuur is ingesteld. Uit deze werkgroep is Martin Triebels 
afgevaardigd om bij de gemeente het belang vanuit An
na's Hoeve naar voren te brengen Dat gebeurt in een 
'klankbordgroep masterplan', waarmee nu een eerste in
formatie- en meedenkronde heeft plaatsgevonden 
Die eerste informatieronde geeft ons grote zorg, wij voor
zien een aantasting van het karakter van Anna's Hoeve. 
Voor al die mensen uit 'Oost' is het bijzondere van Anna's 
Hoeve je loopt de Liebergerweg uit en voorbij de houten 
slagboom ben je direct in de natuur.boompartijen, wa
terpartijen, zand, heuvel/dal. een landschappelijke bele
ving. Dat bijzondere willen we beschermen. De 
Liebergerweg vormt een soort overgangszone tussen 
woonwijk noordelijk erl Anna's Hoeve zuidelijk. Wij willen 
een geleidel ijke overgang. Vanuit Anna's Hoeve moet er 
zo mln mogelijk zicht zijn op gevels van gebouwen. Een 
harmonieuze overgang: zo staat het ook In de 'nota van 
uitgangspunten' van de gemeenteraad. 

Chinese Muur langs de Speelweide? Echter, de huidige 
plannen geven een ander beeld te zien Bouwkavels zijn 
getekend tot op de Liebergerweg [verdwijnt] Bouwkavels 
deels bedoeld voor appartementenbouw .. 5- hoog, 3-
hoog, 8-hoog? Waar je vanuit Anna's Hoeve, vooral vanaf 
de Speelweide, dus pal tegenaan kijkt: een grauw uitzicht 
in plaats van het huidige groene uitzicht l Het ziet er naar 
uit dat die nieuwe woonwijk nogal vol wordLstedelijke 
bebouwing Een stadse wijk, met daarbij Anna's Hoeve, 
nu benoemd als ·stadspark· ... 1n bezit genomen. Dat kan 
toch niet de bedoeling zijnl De werkgroep is gemotiveerd 
om het bijzondere karakter van Anna's Hoeve te 
beschermen. Graag vernemen wij ook uw suggesties en 
opmerkingen. De Koerier komt maar eens in het 
kwartaal uit, voor tussentijdse berichten zie onze website 
http//www.vb-annashoeve.nl/index.html. Neer'nt u als lid 
van deze vereniging ook uw verantwoordelijkheid door de 
gemeente te wIjzen op het onwenselijke karakter van de 
nieuwbouwplannen, het gaat per slot van rekening om 
een flinke ingreep in uw eigen leefomgeving; terwijl er 
goede alternatieven beschikbaar zijn, minder dichte 

laagbouw bijvoorbeeld 
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Bui tenz ijde van eindresul taat 

Over het ABC-overleg 
door Gerard Peet 

Onlangs is onze vereniging uitgenodigd om mee te doen in de 

Klankbordgroep voor het Masterplan Anna's Hoeve: dat is het 

toekomstige woningbouwplan voor het gebied waar nu nog de 

oude rioolwaterzuivering staat, en de driehoekige accumulatie

vijver. Het bestuur heeft een aantal actieve en betrokken leden 

bijeengeroepen om hierover samen van gedachten te wisselen. 

Het betreft vier oud-bestuursleden en de beoogde nieuwe voor

zitter Voor het groepje van acht leden is de codenaam 'ABC

overleg' bedacht. De woonwijk gaat direct grenzen aan 

Natuurgebied Anna's Hoeve, en zal vooral op het Speelweide 

gebied een grote invloed krijgen het uitzicht op de woonwijk, 

en veel extra recreatiedruk vanuit die woonwijk . Na enige dis

cussie heeft het bestuur besloten de uitnodiging van de ge

meente aan te nemen, Beoogd voorzitter Martin Triebels wordt 

lid van de Klankbordgroep, met bestuurslid Kees van Vliet als 

vervanger bij verhindering. Overigens zijn twee andere ABC

leden ook lid van de Klankbordgroep, 'met een andere pet op', 

maar ook zij hebben het beste voor met Anna's Hoeve. 

Nieuwe palenwand 
voorfaunapassage 
bij viaduct 

Zandheuvel 
Door Gerard Peet 

De meesten van u zullen de palenwand Langs de 
Zandheuvelweg, onder de A27, weL kennen. On
Langs is er een vernieuwde wand gepLaatst. 
Waarom pLaatst Rijkswaterstaat daar zo'n wand, 
en is dat weL echt nodig? 

In december is In opdracht van Rijkswaterstaat eerl 
nieuwe palenwand aangelegd aan de Hilversumse kant 



Binne nzij de van eindresultaat 

van het viaduct van de A27 over de Weg over Anna's 
Hoeve, De oude palenwand was door houtrot aan de on
derkant versleten, en was eind augustus omgewaaid, Er 
is toen een tijdeli j ke wand van zeildoek aangelegd, Voor 
het vastzetten van de nieuwe wand (die dieren onder het 
viaduct moet afschermen van koplampen van auto's op 
de verkeersweg) zijn lange palen van hardhout gebruikt 
De foto's geven een beeld van het eindresultaat 
Overigens gaat het viaduct de A27 precies op deze plek 
2,8 meter verbreed worden, althans volgens het eind 2010 
gepubliceerde ontwerp-tracébesluit Omdat het bericht 
van 11 november 2010 hierover helaas van de site IS ge
tuimeld, herplaatsen we hier nog even het belangrijkste, 
'Het door de Minister vastgestelde ontwerp-tracé laat ook 
precies zien wat er met het stuk A27 gaat gebeuren dat 
Anna's Hoeve doorsnijdt 
De schade valt voor Anna's Hoeve erg mee. Het be
staande grondlichaam wordt niet verbreed, Het weste
lijke viaduct over de Weg over Anna's Hoeve wordt aan de 
westzijde (= aan de Hilversumse kant) wel met 2,8 meter 
verbreed, om ruimte te maken voor een tot 15,50 meter 
te verbreden middenberm, Daarmee wordt ruimte ge
schapen voor eventuele toekomstige 4e rijstroken 'In het 
midden' van de A27, Aan de zuidwestkant van dit verbrede 
viaduct zal een 110 meter lange 'grondkerende con
structie' (keerwand) worden aangelegd, omdat het talud 
hier aan de smalle kant is en er op rijksgrond geen 
ruimte is om het talud te verbreden' 
Het definitieve tracébesluit wordt pas in 2012 bekendge
maakt Als de verbreding van het viaduct doorgaat (in 
2013?J. is er een kans dat de nieuwe palenwand dan weer 
verplaatst zal moeten worden, 
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Nieuwe palenwand 

weggegooid geld 
Reactie op het plaatsen van een nieuwe palenwand 

bij viaduct Zandheuvel 

Door Jelle Harder 

Ongeveer halverwege 2011 bleek de palenwand verrot 
en een groot deel was omgevallen. Direct na de eerste 
berichten over de slechte staat van de wand werd door 
Rijkswaterstaat (RWS) verklaard dat er een nieuwe 
wand zou komen. Volgens deze instantie noodzakelijk 
om hiermee te voorkomen dat bij duisternis de hinder
lijke lichten van auto's de dieren die passeren zouden 
storen. 
Dit verhaal werd ook al verteld bij de aanleg van de palenwand 

in 1993, In die tijd was ik nauw betrokken bij de planvorming 

van deze faunapassage, ik had deze zelf bedacht. In mijn plan 

was er echter geen behoefte aan een extra voorziening In de 

vorm van zo'n schutting, Rijkswaterstaat wilde aanvankelijk 

zelfs een betonnen wand maar dat vonden de gemeenten Hil

versum en Laren en mogelijk ook het Goois Natuurreservaat 

niet goed. 

Oe belangrijkste reden die RWS noemde om de noodzaak van 

de schutting aan te tonen was volgens hen de autolichten in het 

donker, Deze zouden precies over de hele faunapassage heen 

schijnen als er een auto passeerde . Aan RWS heb ik In 1993 ge

vraagd waarop ze die gedachte baseerden, Hun antwoord weet 

ik mij nog heel goed te herinneren: 'Dat heeft onze Afdeling 

Licht berekend' Daarop was mijn reactie 'Zijn jullie ook ter 

plekke gaan kijken of dat klopP'. Dat vonden de mensen van 

RWS niet nodig en is dus ook niet gebeurd, 

Zelf ben ik natuurlijk wel een keer in het donker de situatie gaan 

bekijken omdat ik grote twijfel had over de manier van werken 

van RWS, En wat bleek? Oe plaats van de fauna passage werd op 

slechts een heel klein stukje met het autolicht beschenen. AL

leen als er een auto uit de richting van Baarn kwam raakte het 

licht even de oostpunt van het passagegebied, Oe rest had er 

totaal geen last van. En al helemaal niet van autolichten vanuit 

de richting van Hilversum . Wie de wat bochtige situatie ter 

plekke kent begrijpt dat ook meteen Maar zoals dat soms gaat 

in het koninkrijk van RWS moest en zou de palenwand er 

komen. Ook al kostte dat enkele tienduizenden guldens meer, 

Dat die palen ook met een chemische stof waren behandeld om ' 

ze langer houdbaar te maken was niet van belang, Dat bij af

braak van die wand deze palen dan als chemisch afval afge

voerd moeten worden en ook weer extra kosten met zich mee 

nemen was ook niet van belang . De Afdeling Licht had het zo 

berekend en zo werd het uitgevoerd. In het veld gaan kijken 

hoeft niet, een bureau met een rekenmachine is kennelijk ge

noeg", Nu is er weer een nieuwe wand , van hardhout, die weer 

veel geld kost. Er is bij RWS dus opnieuw niemand ter plekke 

gaan kijken, Was dat wel gebeurd dan hadden de rekenaars 

kunnen zien dat er zich in de loop der jaren een dichte bos

schage heeft ontWikkeld . Het kleine beetje licht wat eventueel 

hinderlijk kan zijn wordt hiermee grotendeels tegengehouden, 



De bosploeg 
Door Anne-Mieke Peet 

Iedere woensdagmiddag werken een paar enthou-

siaste natuurliefhebbers vrijwillig in het gebied 

Anna's Hoeve van het Goois Natuurreservaat. Vaak 

horen zij de vraag: 'Wat zijn jullie aan het doen?', 

Het antwoo rd is Wij verwijderen Amerikaanse vogel
kers'. Waarom? Omdat deze Amerikaanse boom veel 
Nederlandse natuurgebieden overwoekert Toen deze 
mooie boom uit Amerika hier werd gel'ntroduceerd, 
wisten we niet wat we nu wel weten. Die boom heeft 
het veel te goed bij ons. Onze Nederlandse aarde mist 
een schimmel die de Amerikaanse aarde wel heeft en 
die in Amerika te overvloedige vogelkersgroei tegen 
houdt. Wij vinden het geen goed plan om die schimmel 
nu ook maar in te voeren. Wij proberen met mensen
handen, voeten- en denkwerk de Amerikaanse vogel
kersgroei in Nederland te bedwingen . Dat is veel werk, 
vraagt veel doorzettingsvermogen en optimisme. Ieder
een raakt wel eens even ontmoedigd en daarom noe
men we die boom hier nu ook wel bospest Wij moeten 
die pestboom natuurlijk heel goed herkennen en bekij
ken nu nauwkeurig hoe hij reageert op onze aanvallen. 
Op foto 1 zie je een beginstadium van de bospest Dat 
kleine bolletje was ooit een kers van een andere boom. 
De pit van de Amerikaanse vogelkers kun Je gemakke 
lijk doorbijten, er zit wit spul in dat naar amandelen 
smaakt en waar waarschijnlijk erg veel levenskracht in 
ZIt. De kersenpit is in de grond gezakt, een beetje ver
hout en er zijn wortels uitgegroeid aan de linkerkant. 
Aan de bovenkant groeit er een klein boompje uit. Deze 
kleine vogelkers kunnen we meestal nog gemakkelijk 
uit de grond trekken. Maar als we hem één of twee Jaar 
niet zien, is hij groter geworden en krijgen we hem de 
grond niet meer uit. We knippen er dan alle takken van 
af, zi e foto 2. 
Het vervelende is alleen dat die vogelkers meteen weer 
nieuwe takken gaat maken en ook nog eens onder de 
grond flink uit gaat dijen Hoe vaker hij geknipt wordt, 
hoe dikker de ondergrondse wortels worden, door
groeien en een stukkie verderop weer aan een nieuwe 
boom beginnen te werken Na zes jaar zo door ons te 
zijn mishandeld, zou die boom het loodje moeten leg
gen. Alleen doet hij dat toch vaak niet. Je krijgt vanzelf 
respect voor zo'n boom. 
Maar we zijn hem zat omdat we er zat van hebben Dus 
maken we nu korte metten. Het hele wortelgestelleg
gen we bloot, zie foto 3. Door middel van een paar ge
mene knippen verlaat de Amerikaanse vogelkers het 
Nederlandse grondgebied . Gelukkig hebben verleden 
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Boven Beg instadium met pit 
Midden: Takken van vogelkers 
Onder Wortelgeslel blootgelegd 

jaar drie sterke mensen zich bij onze groep gevoegd. 
Met een paar goeie flinke trappen tegen een schop 
hebben ze in no time een grote vogelkers eruit. Soms 
komen we nog wel eens een vergeten exemplaar tegen , 
een paar meter hoog met een doorsnede van 30 cm of 
meer. Dan kunnen we even uit ons dak gaan. Fijn zagen 
en zorgen dat hij de goeie kant opvalt en er niemand 
onderdoor loopt Wij hebben veel plezier op woensdag
middag en we houden veel van bomen Ook van Ameri
kaanse vogelkers. In Amerika l 



De prestaties van 
2011 
door Gerard Peet 

De bosploegvrijwi l ligers van de Vereniging tot Behoud 
van Anna's Hoeve hebben weer een prima werkjaar 
achter de rug. 2011 begon met vijf regelmatige deelne
mers. Daar kwamen er in de loop van het jaar twee bij 
Eén van de zeven komt om de week, en één kan slechts 
af en toe komen helpen. Niettemin steeg het totaal aan
tal gewerkte uren met bijna de helft van 304 in 2010 tot 
437 in 2011. Op slechts twee woensdagmiddagen is er 
niet gewerkt eenmaal was bijna iedereen verhinderd 
en eenmaal ging het de hele middag regenen Daar 
staat tegenover dat er voor een speciale klus ook op 
drie donderdagmiddagen is gewerkt In totaal is er dus 
53 keer gewerkt In de regel van 1330 tot 1530 uur In-

K L E u R 
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elusief twintig minuten pauze. Gemiddeld over alle 
werkdagen deden er 4,2 vrijwilligers mee; per week va
rieerde dat van 2 tot 7 Met die 437 gewerkte uren [ex
elusief reistijd per fiets van en naar Anna's Hoeve) komt 
2011 op een keurige 4e plaats sinds 1995 [de bosploeg 
ging van start in december 1994.) Het aantal uren was 
bijna gelijk aan de jaren 2008 en 2007. Ons topjaar was 
2006 toen waren we wekelijks gemiddeld met vijf vrij
willigers bezig De meeste energie wordt gestoken in 
het bestrijden van de woekerende Amerikaanse vogel
kers. Ook worden heideveldjes opengehouden door alle 
opslag [boompjes en struiken) weg te halen, worden 
grote takken en omgewaaide bomen verWijderd van 
wandelpaden, en worden de plekken waar de groep aan 
het werk is ontdaan van zwerfvuil. Een groeiend aantal 
vrijwilligers in de bosploeg neemt geen genoegen meer 
met 'afzetten' [takken wegknippen of afzagen) waardoor 
bloei [en dus voortplanting) wordt geremd, maar 
waarna de struik lang niet zo vaak afsterft als we zou
den wensen. Dus worden nu veel struiken met wortel 
en al uitgegraven Dat is meer werk, maar 'weg is weg ' 

L A A T 

Het is lente en ik ben wakker 
Ga jij me kleuren, dan op de akker 
vlieg Ik hoog, vrolijk en blij 
naar de bloemen voor een smulpartij 
Daar is veel honing 
ik ben een echte snoepkoning. 

Succes 

Tot SpotJe l 



Let o~: honden aan de Lijn 
van 15 maart tot 15 juli 

In het achterste deel van Anna's 
Hoeve, voorbij het eind van de Berg
vijver, geldt tijdens het broedseizoen 
[15 maart tot 15 Juli) een aanlijngebod 
voor honden, In dit gebied mag gedu-

. rende deze periode dus alleen met 
honden gewa ndeld worden als deze 
aan de lijn gehouden worden Het 
aanlijngebod wordt aangegeven met 

kleine groene bordjes aan het begin 
van ieder pad: 8 bordjes aan de west
kant van de snelweg, en ook een aan
tal bordjes aan de oostkant Deze 
maatregel heeft ten doel om in de 
broedtijd de rust in het bos en op de 
hel en het Geitenweitje zoveel moge
lijk te handhaven , Loslopende hon
den brengen veel onrust teweeg 
onder de vogels, zoogdieren en rep 
tielen, die veelal voor het menselijk 
oog niet te zien zijn maar die zich wel 
degelijk in het gebied bevinden Veel 
dieren zijn bang voor honden, Dat is 
niet voor niets zo, want de hond is 
een jager Ook al doet een hond niets, 
van de geur alleen al schrikken veel 
dieren In het westelijke deel van An
na's Hoeve, het vijvergebied en op de 
Berg, mogen honden het hele jaar lo
slopen, Dat heeft ook te maken met 
de tweedeling van natuur- en recrea
tiegebied Anna's Hoeve, In het weste
lijke deel staat de menselijke 
aanwezigheid voorop het is er In de 
eerste plaats recreatiegebied [in de 
natuur). Het oostelijke deel van An
na 's Hoeve vormt de enig overgeble-

ven [bijna) onbebouwde verbinding 
tussen de Gooise natuurgebieden en 
de rest van de Utrechtse Heuvelrug 
Hier is het dus In de eerste plaats een 
natuurgebied, waar mensen niette
min wel mogen wandelen, Maar In 

het broedseizoen m oet de hond er 
aan de lijn l 

Nieuwe website 'Wonen in 
Anna's Hoeve' 

Begin februari heeft het stedenbouw
kundig bureau dat het Masterplan 
gaat maken voor de nieuwbouwwijk 
Anna's Hoeve zich voorgesteld aan de 
gemeenteraad en belangstellenden 
Dit gebeurde van 1900 tot 1930 uur 
in de Burgerzaal van het Raadhuis 
van Hilversum, Mult idisci plinair ont
werpbureau / archi te ctenbureau De 
Zwarte Hond is gekoze n na een uit
ge b re ide aa n beste d i ngsproced u re , 
Vijf bureaus hebben uitein delijk een 
presentatie gemaa kt en die van De 
Zwarte Hond was ve rreweg de beste, 
De gemeenteraad heeft de gunnings
criteria bepaald De Zw arte Hond In 
Groningen [ook me t vestigingen in 
Rotterdam en Ke ule n) heeft Jarenlang 
gewerkt aan het grote en geflopte 
project voor de Blauw e Stad in de 
provincie Groningen, Er bleek amper 
belangstelling te zIJn voo r dure wo
ningen aan een kuns tm atig meer, De 
Zwarte Hond gaat dus het Master
plan maken, en In hun presentatie 
hebben ze laten zie n hoe ze dat gaan 
doen, De te bou w en wijk wordt ver
deeld In kavels van ca 53 bij 62 
meter, Op zo'n kavel pa ssen bijvoor
beeld 24 'betaalbare' een gezinswo 

ningen, 16 midde ldure of 8 dure 
woningen, Of appa rte men ten, met 32 
,40 of 44 woningen, Dit kan allemaal 
gecombineerd worde n, afhanke lijk 
van de vraag, Zo kom t m en uiteinde
lijk uit op een totaa l aan tal woningen 
tussen 460 en 700, De kavels grenzen 
aan één kant aan een groene binnen
rUimte , en aan de an dere kant aan 
een dubbele toeg angswe g met tus
sen beide rijstroken 24 parkeerplaat
sen, Aan de 'zi j kan t' grenzen de 
meeste kavels aan andere kavels, Af
gezien van de Minckelersstraat, de 

20 

verkeersweg die de Wijk doorsnijdt, 
komt er één toegangsweg naar de 
woningen, die zich door de wijk slin
gert. Voor de appartementsblokken 
komen er extra ondergrondse par
keerplaatsen Bij het opstellen van 
het Masterplan zullen behalve de ge
meente en woningbouwcorporaties 
ook de mensen worden betrokken 
met belangstelling om hier te gaan 
wonen, Ook 'collectief particulier op
drachtgeverschap' is mogelijk, voor 
groepen gelijkgez inde belangstellen
den, Duurzaamheid en inpassing in 
de groene omgeving gaan veel aan
dacht krijgen, Voor dit toekomstige 
woningbouwproject heeft de ge
meente een nieuwe website gelan
ceerd: 
http://www.woneninannashoeve.nl/. 
Een koppeling naar de website onze 
vereniging is opgenomen in het 
hoofdstuk 'Natuur' op deze website 
Men kan ook terecht op Facebook en 
Twitter, 

Ijspret op de vijvers van 
Anna's Hoeve 

Als water ijs wordt, komen in Neder
land de schaatsen tevoorschijn, De 
eerste anderhalve week van februari 

Oefenbaantje voor de klein tjes 

2012 was dat natuurli j k ook op de vij
vers van Anna's Hoeve vo lop te mer
ken Vooral in de weekends, Op het 
uiteinde van de ondiepe Slenk in de 
Speelweide waren mooie oefenbaan
tjes voor de kleintjes gemaakt. Op de 
luw gelegen Vijver bij het voormalige 



Drukte bij Vissteiger 

Witte Strandje, tussen de Nieuwe 
Brug en de loudel Eerste Brug, was 
het beste iJs van Anna's Hoeve te vin
den. Omdat je hier niet met de auto 
dichtbij kunt komen, bleef het hier 
lekker rustig Op de langgerekte Ver
bindingsvijverlsl tussen de bruggen 
was het meestal ook rustig en kon Je 
er flink de vaart Inzetten. Maar als Je 
dan iemand tegenkwam die een slee
tje voorttrok moest je wel even in
houden Bij de vissteiger was het een 
drukte van belang. Het parkeerter
rein was flink vol en ook stonden er 
massa's fietsen. Op de bankjes die 
boven het ijs uitstaken kon Je prima 
zitten, en de hekjes die gewoonlijk 
langs de rand van het water staan 
waren ook erg handig. 

Westerborkpad Loopt door 
Anna's Hoeve 

In de afgelopen weken zijn er tussen 
Bussum en Baarn heel wat stickers 
geplakt voor de nieuwe wandelroute 
van de Hollandsche Schouwburg in 
Amsterdam naar het voormalige 
Kamp Westerbork in Drenthe. Deze 
nieuwe wandel- en bezinningsroute 
van 336 km is eind januari gelan
ceerd, ter herdenking van de Joden-
deportaties In de Tweede 
Wereldoorlog. De Hollandsche 
Schouwburg was in 1942-1943 de
portatieplaats , en is nu een educatief 
monument. Vele Joden werden per 
spoor 'afgevoe rd' naar doorgangs
kamp Westerbo rk. Weinigen keerden 
ooit terug Vandaar dat de route 
slechts in één richting is bewegwij
zerd en vrijwel nergens meer dan 5 
km van de spoorlijn verwijderd is. 
Vanaf de ingang van Anna's Hoeve 

aan het eind van de Mussenstraat en 
Anthony Fokkerweg loopt de route 
langs het spoor tot aan de onbe
waakte overweg bij de Dr. Albert 
Schweitzerweg aan de rand van 
Baarn De dubbele st icker bij de in
gang van Anna's Hoeve maakt duide
lijk dat er voor rolstoelers een 

Bij de overweg. Op het paaltje een exemplaar 
van de nieuwe sticker 

alternatieve route is, of liever gezegd 
komt, want die route is nog niet be
wegwijzerd en staat ook nog niet ver
meld op de routekaart op de website 
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http! /www.westerborkpad.nl. Voor 
het bevestigen van de routestickers 
wordt gebruik gemaakt van be
staande palen, borden, paaltjes en 
bordjes. 

AfvoerLeiding bron
bemaling weggehaaLd 

In december zijn de leidingen wegge
haald die de afgelopen maanden ge
diend hebben voor de afvoer van 
grondwater, dat vrijkwam bij bronbe
maling voor de aanleg van een nieuw 
stamriool Ook de 'brug' over de krui
sing Minckelersstraat - Weg over An
na's Hoeve Liebergerweg IS 
verwijderd. De constructie heeft 
tweemaal dienst gedaan voor de af
voer van weggepompt grondwater 
naar Anna's Hoeve: van 8 Juli tot 4 au
gustus, en van 9 november tot 5 de
cember. Het stamriool naar de nieuw 
te bouwen rioolwaterzuivering is nu 
klaar vanaf het overstortbassin bij de 
Anthony Fokkerweg. Pas na de zo
mervakantie gaat men bij de Mincke
lersstraat en de Anthony Fokkerweg 
verder. Voor die werkzaamheden 
moet nog een detailplan gemaakt 
worden. Er zal dan opnieuw bronbe
maling plaatsvinden, maar hoe het 
grondwater dan zal worden afgevoerd 
staat nog niet vast. Wellicht via een 
nieuwe leidingenstraat naar de 
Speelweidevijver. 

Weghalen afvoerleiding 
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Spotje op safari de vlinder 

Door Gerry Kluvers-Kessler 

Ha Safari-Spotter! 

Door Gerry Kluvers - Kessler 

De winter krijgt het citroenvlindertje niet klein. Haar le
ventJe gaat op een ·laag pitJe·, met een duur woord In 
diapauze gaan. Het is een heel langzaam [onomkeer
baar] proces. Haar stofwisseling ligt vrijwel stil en daar
door verbruikt zij nauwelijks energie. Het gevaar van 
bevriezing heeft zij elegant overwonnen door het water
gehalte van haar lijfje zeer ver terug te brengen en wát 
het aan water bevat, te binden aan eiwitten. Daardoor 
wordt het vriespunt ervan aanzienlijk verlaagd. Pas bij 
een graad of twintig vorst moet zij zich echt zorgen gaan 
maken De bewegingen van het vlindertje worden steeds 
trager tot het tenslotte verstijfd en breekbaar ergens 
blijft zitten in de lage beplanting. Geen wekker kan op 
tegen deze winterslaap, zij blijft doorslapen. Ook als het 
vriest, dan wordt zij een lichtgele Ijspegel en blijft han
gen als diepvriesvlinder, maar blijft in leven. De winter 
houdt op als de citroenvlinder weer vliegt, als een eer
ste belofte voor de lente Misschien een goede gelegen
heid om uw vlinderkennis eerst wat op te frissen? 

De oplossing van de puzzel in Koerier 2010-3 is 
Hermaph roditisme 
De antwoorden zijn: 1 schelp, 2 voet, 3 mondrand, 
4 mantel, 5 navel, 6 operculum, 7 mantelholte, 8 
hoorntje, 9 vocht, 10 radual, 11 ademsIpho, 12 
droogteslaap, 13 kruipend, 14 mollusken, 15 parel
moerlaag, 16 slakkengang 

n der wee t jes 
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1 Waarmee kunnen vlinders nectar eten? 

2 Hoeveel stadia kent de vlinder? 

3 Hoeveel kleuren heeft éénhaar'? 

4 Waarvoor kunnen de kleurpatronen dienen? 

5 Wat zorgt in het ·haar' voor de kleur? 

6 Volledige gedaanteverwisseling 

7 Voelsprieten 

8 Hoe heet de pop die met haakjes aan het achterl ijf in een spinsel

kussentje is verankerd? 

9 Haren van de vlindervleugels 

10 Waarmee kunnen nachtvlindermannetjes de vrouwtjes lokalise

ren? 

11 Wanneer kunnen vlinders actief zijn? 

12 Hoe heet de larve van de vlinder? 

13 Hoe heet de voedselplant van de larve van de vl inder? 

14 Wat zi jn feromonen? 

15 Welk kenmerk van de dagv linder zit aan de voelsprieten? 

16 Hoe heet de pop die met een sp inselband om het lijf aan een op

pervlakte is gehecht? 

Ci t roenvlinde r 
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De bovenste lijn toont het verloop van 
het waterpeil van de vijvers van An
na's Hoeve; de onderste lijn het ver
loop van de educatieve 
grondwatermeter op de Speelweide, 
Wanneer er een tijdlang helemaal 
geen nieuw water In de vijvers zou 
komen, zouden beide lijnen met el
kaar gaan samenvallen, Hoe groter 
het verschil is tussen beide lijnen, 
hoe sneller het waterpeil bij droogte 
zakt. De vijvers worden [behalve door 
invallend regenwater) gevoed door 
water uit het hemelwaterriool van de 
wijken in Hilversum Oost en Hilver
sum Zuidoost waar een gescheiden 
rioolstelsel is aangelegd, Verder is er 
nog een vrij constante stroom Inter
ceptiewater' [gemiddeld ongeveer 4 
cm per etmaal! uit het voormalige 
drinkwaterpompstation Westerveld 
aan de Larenseweg, Vlak na de kop-

WATERSTANDEN 
een toelichting bij de peilgrafieken 
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ijsluiting voor de vorige Koerier ging 
op 9 november voor de tweede keer 
de bronbemaling van start, ditmaal 
voor de aanleg van de volgende 90 
meter van het Stamriool naar de te 
bouwen nieuwe waterzuivering, Net 
als in juli ging het vIJverpeil snel om
hoog, vooral toen het vanaf 1 decem
ber flink ging regenen Nadat op 5 
december de bronbemaling weer 
was gestopt ging het peil weer zak
ken, Maar doordat het in het grootste 
deel van december regenachtig 
bleef, ging het grondwaterpeil wel 
flink omhoog, Vanaf 9 november liep 
ook de vissteiger weer onder water, 
sinds de aanleg al voor de vijfde keer, 
De eerste keer [14 Juli-16 augustus) 
kwam door de combinatie van bron
bemaling en grote regenval, de vol
gende keren [7-21 september, 12+ 13 
oktober en 20 oktober) was vijver
peilstijging door regenval de oorzaak, 
Ditmaal viel de steiger pas na zestien 
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weken [op 1 maart) weer droog, Ach
teraf bekeken had de steiger beter op 
een wat grotere hoogte aangelegd 
kunnen worden l Zodra het vijverpeil 
boven 182 cm komt, loopt de steiger 
onder, Het grondwater bereikte zijn 
hoogste stand op 29 januari 192 cm 
boven NAP, Tijdens de daarop vol
gende vorstperiode daalde het 
grondwater slechts langzaam, maar 
toen op 12 februari de dooi inzette 
zakte het pijlsnel bijna 2 decimeter, 
Wellicht had dat iets te maken met 
het verdwijnen van de 'vorst in de 
grond', Na 7 maart viel er bijna geen 
regen meer, en zakten vijverpeil en 
grondwaterpeil zoetjes naar onge
veer dezelfde waarden als precies 
een jaar geleden, Tot slot nog een cu
riositeit. Tijdens de korte maar he
vige vorstperiode zat de peilschaal in 
de Bergvijver stevig vastgevroren aan 
het ijs, Dat iJS zakte een paar centi
meter doordat ook het vijverwater 
daaronder zakte, Het zakkende ijs 
trok de peilschaal mee de diepte in, ' 
Toen het iJS verdwenen was, gaf de 
peilschaal bijna 3 centimeter meer 
aan, dan vóór de vorstperiode, Bij de 
andere peilschaal, in de Speelweide
vijver, heeft zich dat verschijnsel niet 
of nauwelijks voorgedaan, Vlak bij die 
peilschaal zit de waterinlaat. Daar 
kwam dus voortdurend 'warm' water 
de vijver In, waardoor die paal niet zo 
stevig aan de ijslaag kon vastvriezen 
als de paal in de Bergvijver 



AH beLeving 
Door Gerry Kluvers-Kessler 

Uit het enkele jaren geleden gehouden Re-

creatieonderzoek Anna's Hoeve bleek dat 

Anna's Hoeve in een behoefte voorziet. En-

kele tienduizenden mensen komen er jaar-

lijks om een frisse neus te halen, hun 

conditie op peil te houden, om de hond uit 

te laten .... Of om gewoon van de natuur te 

genieten. 

We lopen nog maar net op Anna's Hoeve of we 
worden al direct opmerkzaam gemaakt op een 

----- .~----------------------------------------------

Het belooft ee n mooi e mi ddag te blijve n. We t rek ken meteen onze 
wande lschoene n aan om een fr isse neu s te halen. Waar and ers 
kan dat zijn da n om de hoe k Niet voor niets vi nden Nederlande rs 
natuur dicht bi j huis hee l belan gri jk . 

Prachtige natuurl ij ke drinkplaatsen voo r diere n 

Achterom kijkend voorspelt een span
nende wolkenpartij dat we het niet droog 
zullen gaan houden 'Met zo'n zonnetje 
erbij zullen we vast getrakteerd worden 
op een regenboog' 

overhangende tak met een uitbundige oranjegele 24 
feestelijke stemming van de Gele trilzwam, 



De gedachte is nog maar net uitgesproken of er 
verschijnt als bij oproep een kleurrijke regenboog. 
De laagstaande zon schijnt tegen een gordijn van 
regendruppeltjes en veroorzaakt deze cirkelboog 
van kleuren. 

De polletjes van deze mossoort lijken net op 
sterretjes. Vaak verward met sterrenmos, 
echter dit mosje is een haarmos, om precies 
te zijn Fraai haarmos. De naam verwijst naar 
het behaarde huikje. Een huikje is het omhul
sel van het sporendoosje. 

Zomereik in de winter laat al zijn knoppen zien. Ze 
zijn kort, stomp, roodbruin en niet plakkerig. 

Betula·s lichten het bos op. Verschillende berkenlaantjes 
zijn in Anna's Hoeve aangelegd Een berkenlaantje werd 
vroeger aangelegd tussen twee productiepercelen van 
dennenbomen en diende als brandsingel. 
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Een van de vele inspiratiebronnen , wellicht te ge
bruiken voor 2012: 'Het leven kan een feest zijn, 
alleen moet Je wel zelf de slingers ophangen'. De 
natuur helpt een handje mee en hangt her en der 
haar verzachtende windsels. Hier een feestslinger 
van Gewoon schildmos om de takken 

Anna's Hoeve heeft een grote verscheiden
heid aan mossen en korstmossen . De 
korstmossen zijn met name te vinden op 
de oude boomstronken, zoals hier het 
Bruin bekermos. 



Oe gele trilzwam dankt zijn naam aan de gelei
achtige substantie Het hele jaar kun je deze kleu
rige zwam meestal hoog op takken van loofbomen 
vinden. Het vruchtlichaam kan zowel geel als 
oranjegeel van kleur zijn. 

Het vruchtlichaam van de Gele trilzwam doet Je 
denken aan het menselijk brein. We zien ze in 
overvloed op Anna·s Hoeve. Misschien een positief 
teken? 

Het heerlijke zonnetje verwarmt ons ook van bUI
ten. 

Als Je in de takkenbos kijkt, zie je ontelbare kleine 
oranje stippen op de takken. Oe naam luidt Ge
woon meniezwammetje, maar zo gewoon zijn 
deze prachtige oranje microversieringen toch 
niet? 

Volgende keer nemen we een schaar mee. 
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Afg~ _~e:, december was niet alleen een zachte 
fT,;,,'-:; r--Iaar ook een natte. Gemiddeld valt er in 
'Y'O .3"d ongeveer 80 mm regen, in december was 
Oc:, . -: 'tim. Dat was goed te zien op het grote 
ve~ ::. ::e grote vijver. Meestal is het droog onder 
hé". ::;-'-;ggetJe. Met de grondwatermeter kun je zien hoe diep het 

grondwater zit. Het grondwater staat meestal te 
laag. Vaak wordt gedacht dat planten in de winter 



Word ook Lid van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve! 
Vul deze bon in en stuur deze op naar het secretariaat: Secreta ri 2:J: VBAH, pla postbus 2161, 1200 CD Hilversum 

Onäergetekende, 

Naam MIV 

Adres 

Postcode Woonplaa'5 

- Telefoonnummer E-mail 

Geboortedatum 

Handtekening 

geeft zich op voor het lidmaatschap van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. 
De contributie bedraagt minimaal EUR 1,83 per jaar. Hiervoor ontvangt u een acceptgirokaart. 

--------------------------------------

1. Speelweide 6. De Berg 
2. Speelweidevijver 7. Bergvijver 
3. Witte strand1e. Rechts daarboven: 8. Heitje 

de Oude Poel 9. Geitenweitje 
4. Voormalig Restaurant [Paviljoenl 10. Bospoel 
5. Woningen Anna's Hoeve x Nieuwe poel 
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Van het bestuur
Een heel andere Koerier deze keer. Ander 
formaat, ander jasje. Een dubbeldik num-
mer rond één thema; de nieuwe woonwijk 
en de effecten daarvan op ons natuurge-
bied. Na de teleurstellende klankbordfase 
zijn onze zorgen daarover alleen maar 
toegenomen, en heeft het bestuur beslo-
ten actie te ontwikkelen. Op het concept 
masterplan hebben we gereageerd met 
een persbericht, een brandbrief aan de 
politiek en een presentatie voor fracties 
op Anna’s Hoeve. Dat was allemaal nog in 
een klein politiek circuit. Met deze actie-
Koerier zetten we de stap naar verbre

ding…een breder publiek op het thema 
betrekken. Veel leuks is te lezen over 
natuurwaarden (vleermuizen, broedvogels, 
amfibieën) op Anna’s Hoeve. Over de 
middeleeuwse wortels van de Lieberger-
weg. Over rust in de natuur. Ook over de 
bedreiging op die aspecten. Dat is minder 
leuk. Het eerste artikel bevat onze analyse 
van het masterplan, en wat we er anders 
in willen hebben. Verderop ook een artikel 
van Goois Natuurreservaat over hoe zij 
de gemeentelijke plannen zien. Wat u ter 
ondersteuning kunt doen, ziet u op de 
laatste bladzijde. Het woord is nu aan u.

Inhoud
blz  3 Nieuwe woonwijk...effect op Anna’s Hoeve

blz  7 Vleermuizensnelweg de Liebergerweg

blz 13 Liebergerweg...misschien wel de oudste weg van Hilversum

blz 16 Masterplan Anna’s Hoeve en het Goois Natuurreservaat

blz 22 Natuur en mens      De druk op een natuurgebied

blz 25 Over natuur, recreatie en rust in Anna’s Hoeve

blz 29 Hoe reageren bezoekers op dit mogelijke toekomstbeeld

blz 31 Scouting Heidepark, al zeventig jaar bewoner

blz 32 Wat u kunt doen, handtekeningenactie, petitie
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De plannen nemen vastere vorm aan; de nieuwe woonwijk 
die als een soort uitstulping van Hilversum de natuurgebie-
den Laarder Wasmeer en Anna’s Hoeve indringt. Een stede-
lijke uitstulping, waarmee gemikt wordt op 650 woningen, 
hoge bouwdichtheid, bouwhoogtes tot 25 m. Hoe gaat zich 
dat verhouden tot die omliggende natuurgebieden? 

Voor Anna’s Hoeve is dat ronduit slecht. 
Wat opvalt is de opdringerigheid van de 
bebouwing, met kavels tot pal tegen de 
Liebergerweg (zie plattegrond pag 1). De 
aan die zijde gelegen fraaie bosrand met 
forse bomen en struiken wordt gekapt. 

De eerste grove inbreuk op een stuk 
natuurwaarde. Erger…er is sprake van 
een dubbele inbreuk. Met die bosrand 
verdwijnt ook een fors stuk van de groene 
omlijsting van westelijk Anna’s Hoeve, 
de visuele afscherming. Het kappen slaat 
een gat in deze groene omlijsting, een gat 
waardoor je appartementsgebouwen van 
15, 18, 25m hoog zult kunnen zien oprijzen

Nu is Anna’s Hoeve binnengaan nog: de 
stad achter je laten, de natuur instappen. 
Rondom kijkend is geen bebouwing meer 
te zien. Er is alleen nog glooiing, groen, 
zand, bomen, water. Plek om tot rust te 
komen. Dit Masterplan zal het karakter 
van Anna’s Hoeve fundamenteel veran-
deren. Straks kijk je vanuit Anna’s Hoeve 
frontaal tegen forse appartementsgebou-

Landschappelijk uitzicht verstoord??...
Waar hebt u het over, het uitzicht 

vanuit de appartementen wordt juist 
heel mooi.

De hoeveelheid woningen in een wijk wordt 
wel uitgedrukt in een dichtheidsgetal.
ter vergelijking dichtheid wn/ha 
Kerkelanden               18,3 
Astronomische brt               31,6 
Vitus                36 
Zeehelden               38,5 
Noord                38,7 
Liebergen               42,2 
Riebeeck                43,6 
Anna’s Hoeve medium      48        (650 wn)
Anna’s Hoeve large            55        (830 wn)

wen aan. Je voelt je niet vrij in de natuur. 
Je voelt je als in iemands achtertuin (zie 
de foto’s op de omslag).

Het masterplan is in z’n inleiding nog 
lyrisch over de omliggende unieke na-
tuurgebieden en voornemens bijzonder 
aandacht aan de overgang naar die natuur 
te besteden. Twee pagina’s verder wordt 
Anna’s Hoeve simpelweg geherdefini-
eerd als “stadspark”. Een stadse wijk met 
daarbij een stadspark. Anna’s Hoeve in 
een nieuwe rol; dienstbaar aan de nieuwe 
wijk. 

Daar is ook alles op ingericht; appar-
tementsgebouwen pal aan de rand, en 
vanuit die gebouwen een rechtstreekse 
onbelemmerde inloop in het “park”. 

Nieuwe woonwijk…effect op Anna’s Hoeve

door Martin Triebels
                           voorzitter Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve
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Stedebouwkundig Masterplan
Duurzaam zou het zijn, maar het motto is 
vooral “flexibel”.  Flexibel naar de markt. Die 
is onzeker, moet overgehaald worden hier 
te bouwen. Voorwaarden stellen, condities 
opleggen…remt mogelijk de kavelverkoop. 
Het masterplan wil ruimte geven, zich richten 
naar verlangens van klanten, kunnen schake-
len naar andere invullingen. Hoe de nieuwe 
wijk er uit komt te zien, blijft dan ook tame-
lijk ongewis. Een ruwe schets toont 27 bouw-
kavels, een heuvel en groene strook  door de 
wijk, een ontsluitingsweg. Waar hoogbouw, 
waar laagbouw komt, is niet geregeld. Op 
elke kavel is hoogbouw mogelijk, maar het 
hoeft niet…de markt bepaalt (zie plattegrond, 
pag 1). Afwachten is het daarmee ook hoeveel 
woningen er in de wijk komen. Kan variëren 
van 340 woningen (villawijk) tot 830 wonin-
gen (intensieve hoogbouw). Dat maakt nogal 
verschil. Voor onze beoordeling moeten we 
uitgaan van het zware scenario…de ruimte 
die het bestemmingsplan voor deze wijk gaat 
bieden aan ontwikkelaars en bouwers.

Ecologische Hoofd Structuur
Belangrijke natuurgebieden en verbin-
dingszones  zijn van overheidswege 
aangewezen als behorend tot de Ecolo-
gische Hoofd Structuur (EHS). Zo ook 
het oostelijk deel van Anna’s Hoeve, de 
enige groene verbindingsschakel tussen 
Gooi en Heuvelrug. Op EHS gebieden 
zijn diverse wettelijk bepalingen en 
beleidsregels van toepassing, met als 
teneur…de natuur gaat hier voor, hier 
geen verstoring maar rust! De Provincie 
is verantwoordelijk voor de EHS, geeft 
nadere aanwijzingen per EHS-gebied. 
Bij Anna’s Hoeve investeert de Provincie 
met de bouw van een ecoduct in een 
project “Versterking Ecologische Hoofd 
Structuur”. Dan ook versterking rustre-
gime? Bij te veel verstoring beschikt de 
Provincie/GNR over diverse middelen 
om rust af te dwingen, met als uiterste 
middel een hek…afsluiting voor publiek.  

links van de weg...
de te kappen bosrand
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Daar zullen die appartementsbewoners 
graag gebruik van maken er op zomerse 
dagen aangenaam verpozen met koelbox, 
barbecue, kratjes bier etc.  Hol er maar in. 
Fors meer recreatieve druk. Anna’s Hoeve 
dreigt overlopen te worden.Vanuit wes-
telijke kant is er een voeding van druk, 
druk, druk. Oostelijk (600m verderop) 
komt het Ecoduct, ligt de Ecologische 
Hoofd Structuur, gelden strikte eisen van 
rust, rust, rust (zie kaart pag 34). 

Druk, druk, druk < > Rust, rust, rust. 
Twee tegengestelde krachten die in-
werken op een klein natuurgebied. Hoe 
gaat de Gemeente dat oplossen? Is daar 
over nagedacht? Als er geen oplossing 
komt, zullen deze krachten Anna’s Hoeve 
verscheuren. Komt er een hek  dwars 
over Anna’s Hoeve, met aan de ene kant 
het “park”, aan de andere kant “verboden 
toegang”. 

De stedebouwkundige reageert met 
stomverwonderde blik…Wat is er tegen 

vrije inloop?

•  Aan de grens met Anna’s Hoeve geen 
hoogbouw, maar een brede zone laag-
bouw. Mensen met een eigen achter-
tuin zullen minder behoefte hebben 
aan Anna’s Hoeve als achtertuin.

•  De bosrand noordelijk van de Lieber-
gerweg handhaven als robuuste groene 
afscherming tussen woonwijk en na-
tuurgebied.  

1000 autobewegingen extra over 
Anna’s Hoeve?...Oo, maar die weg kan 

dat gemakkelijk hebben.

Dat mag niet gebeuren. Anna’s Hoeve 
is een eenheid. Als natuurgebied en als 
sociaal monument van onze opa’s die in 
de werkverschaffing met kruiwagen en 
schop Anna’s Hoeve hebben gemaakt.
Onze oplossing is het bij de bron tempe-
ren van recreatiedruk en profileren van 
Anna’s Hoeve als natuurgebied. Maatre-
gelen daartoe:

In het masterplan is geen letter te vinden 
over kappen bosrand, zichtbaarheid 
bebouwing, recreatiedruk, verhouding 
tot ecologische hoofd structuur e.d. Het 
gaat alleen over zaken binnen het project. 

Naar binnen gerichtheid, tunnelvisie…be-
ruchte fenomenen in dit soort processen. 
Binnen een project kritisch tegengeluid 
organiseren beschermt daartegen. 

Dat had gekund met een effectenstudie. 
Een gedegen onafhankelijk onderzoek 
wat vanuit een helicopterview kijkt naar 
het gebied, het masterplan, andere plan-
nen, effecten m.b.t. de natuurgebieden in 
kaart brengt, alternatieven aandraagt.
•  Wij dringen er bij de Gemeente op aan 

alsnog zo’n effectenstudie in te stellen 
en bij de planvorming nieuwe woon-
wijk te betrekken. 

Nog meer projecten in het gebied?...
Ja, maar we praten nu alleen maar over 

dìt project.
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Bosploeg...fysieke inzet voor behoud natuurgebied.  Wekelijks beheerwerk, 
in overleg met GNR.  Hier; vrijmaken pad, opruimen omgewaaide boom.
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Vleermuizensnelweg de Liebergerweg: 
natuurlijk moeten deze bomen blijven!

door Martina Evers, natuurgids IVN 

Mede door de vleermuizen op Anna’s 
Hoeve ben ik actief geworden als natuur- 
en jeugdgids. Daarom bij deze een warm 
pleidooi namens onze kleine, nachtelijke 
vrienden, voor het behoud van de volwas-
sen bomenrij langs de Liebergerweg. Er 
gaan namelijk geruchten over het kappen 
van deze bomen. Mij lijkt dit zeer onge-
wenst, de bomenrij langs de Liebergerweg 
wordt namelijk gebruikt door vleermui-
zen als vliegroute. Vleermuizen zijn een 
beschermde diersoort, hun vliegroute kan 
en mag hen niet zomaar worden ontno-
men. Vleermuizen verdienen niet alleen 
om hun beschermde status onze aan-
dacht, zij zijn onze kleinste soortgenoten 
onder de zoogdieren, maar wel met een 
totaal andere leefwijze dan de mens!

Een persoonlijke ervaring
Vol verwondering was ik die avond in de 

zomer van 1998: dat er in de invallende 
schemer zoveel spectaculairs te zien was 
boven de speelweidevijver! En niet alleen 
te zien: de gids waar we mee op stap wa-
ren had een apparaatje dat de zeer hoge 
geluiden van vleermuizen voor het men-
selijk oor hoorbaar kon maken. Hij liet 
ons vleermuizen horen en daardoor werd 
het ook makkelijker ze vlak boven het 
water rond te zien scheren! Watervleer-
muis! Even later hoorden we een ander 
soort geluid en speurden, de bundel licht 
uit de zaklamp van de gids volgend, langs 
de toppen van de bomen aan de rand van 
de speelweide en langs de Liebergerweg. 
Ineens zagen we daar gewone dwergvleer-
muis rondscheren langs het gebladerte op 
zoek naar insecten! Na afloop fietste ik 
toevallig samen op met een docent van de 
natuurgidsenopleiding IVN en hadden we 
genoeg tijd om over de gidsenopleiding 
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te praten die in september 1998 van start 
ging. Eén keer raden wie zich daarvoor 
aanmeldde…

De bomenrij langs de Liebergerweg
Nog altijd komen er vier soorten vleer-
muizen voor in Anna’s Hoeve: de water-
vleermuis, de gewone dwergvleermuis, 
de rosse vleermuis en de laatvlieger. Deze 
soorten verblijven er niet permanent en 
dat werpt de vraag op: hoe vinden al deze 
soorten Anna’s Hoeve?
Het antwoord is: door het gebruik van 
geluiden die weerkaatsen tegen het 
gesloten bladerdek van de bomenrij langs 

de Liebergerweg en de bomenrand die de 
speelweide omsluit.
In 2011 is dit gedrag specifiek onderzocht. 
Een artikel in dagblad Trouw vermeldt: 
“Dat vleermuizen lijnen in het landschap 
volgen, zoals begroeiing of oevers, was al 
bekend, maar nu hebben onderzoekers 
Ben Verboom en Hans Huitema gekeken 
welke eisen vleermuizen precies aan die 
routes stellen. Dwergvleermuizen die in 
een woonwijk overnachten, kiezen liefst 
de kortste afstanden naar de beste voed-
selplekken met veel insecten.
Logisch, maar nu blijkt dat ook beschut-
ting een belangrijke rol speelt. Zijn 
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bomenrijen lager dan vijf, zes meter, smal 
en winddoorlatend, dan laten vleermui-
zen ze links liggen, zo melden de onder-
zoekers in het wetenschappelijke tijd-
schrift Lutra van de Zoogdiervereniging.”

Uit eigen waarneming en uit verschillen-
de officiële rapporten, zoals de quick-scan 
natuur Anna’s Hoeve in 2010 en een tus-
sentijds onderzoek in 2011 (beide namens 
opdrachtgever gemeente Hilversum), 
blijkt dat onder andere de Liebergerweg 
als vliegroute wordt gebruikt door vleer-
muizen. Daarom is het heel belangrijk dat 
de laanstructuur met aaneengesloten bo-
men langs de Liebergerweg blijft bestaan. 
Vleermuizen zijn ‘standvaste soorten’ en 
betrekken en benutten jaren achtereen 
dezelfde verblijfplaatsen. Omdat ze vaste 
gewoontes hebben, mag je ook aannemen 
dat zij steeds dezelfde routes volgen naar 
de gebieden waar zij op voedsel jagen. 
Vleermuizen zijn streng beschermd 
(categorie 3). Het zou mij dan ook heel 
erg verbazen als er een kapvergunning 
wordt afgegeven voor de bomen langs de 
Liebergerweg. In eerdergenoemde rap-
porten wordt ervan uitgegaan dat deze 
bomen behouden blijven. Een citaat uit 
de Quick-scan: “Zeker als de laanstruc-
tuur langs de Liebergerweg blijft bestaan 
is het negatieve effect marginaal” en twee 
citaten uit het tussentijds onderzoek 
in 2011: “Langs de Anthony Fokkerweg, 
Liebergerweg en Minckelersstraat liggen 
brede bosstroken. De samenstelling hier-
van heeft een natuurlijk karakter.“ en ver-
der: “De bomenrijen aan de randen van 
het sportcomplex zijn mogelijk belangrijk 
als vliegroute van bijvoorbeeld de gewone 
dwergvleermuis vanuit verblijfplaatsen in 

de huizen van de aangrenzende woonwijk 
naar het natuurgebied van GNR. De bo-
men blijven staan en behouden daarmee 
hun eventuele functie als geleider. Waar-
schijnlijk zijn vooral de randen van het 
plangebied (overgang van bos naar open 
gebied) belangrijk als foerageergebied. 
Deze blijven intact. De precieze betekenis 
wordt nog onderzocht.”

Het nut van vleermuizen
Alle Nederlandse vleermuissoorten zijn 
insecteneters. Een vleermuis moet om 
te overleven per nacht een kwart tot een 
derde van zijn lichaamsgewicht aan in-
secten eten. Voor een vleermuis betekent 
dat per nacht wel 300 muggen, motjes en 
kevertjes. Eén enkele watervleermuis kan 
in de periode van 15 mei tot 15 oktober 
ruim 40.000 muggen verorberen. Dit is 
dus heel nuttig voor mensen die vlakbij 
waterrijke natuurgebieden wonen. Een 
gemiddelde kolonie eet per zomer enkele 
tientallen kilo’s insecten. Er zijn geen an-
dere dieren die zoveel nachtinsecten eten. 
Doordat iedere vleermuissoort op zijn 
eigen manier jaagt, is er weinig concur-
rentie tussen vleermuissoorten. De vier 
soorten vleermuizen die in Anna’s Hoeve 
worden waargenomen hebben elk een 
andere voorkeur.
De rosse vleermuis jaagt graag hoog in 
de lucht, vaak boven de boomtoppen. 
De laatvlieger vliegt een stuk lager, op 
5-10 meter hoogte en is veel wendbaar-
der, deze soort eet graag meikevers. De 
dwergvleermuis vliegt op dezelfde hoogte 
als de laatvlieger maar veel dichter bij de 
begroeiing en jaagt op muggen en kleine 
vlinders. De watervleermuis jaagt enkele 
centimeters boven het wateroppervlak op 
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“Vleermuizenboom” aan een ruige oever op Anna’s Hoeve.



insecten die vlak boven of op het water-
oppervlak zitten. 
Vleermuizen jagen ‘s nachts en hebben 
in het donker aan alleen hun ogen niet 
genoeg. Daarom kijken ze ook met hun 
oren, we noemen dat echolocatie.

Zien met je oren
Vleermuizen zijn niet blind maar gebrui-
ken om te ‘zien’ vaker hun oren dan hun 
ogen. Om zich te oriënteren zendt een 
vleermuis een signaal uit via zijn mond of 
neus. Het geluid weerkaatst op voorwer-
pen in de omgeving. De weerkaatsing 
(echo) vangt de vleermuis op met zijn 
oren en zo kan hij de plaats (locatie) en 
vorm van die voorwerpen bepalen. Het 
zijn zeer hoge geluiden (ultrasone gelui-
den), op frequenties tussen 15 KHz tot 120 
KHz. Mensen kunnen slechts geluiden tot 
20 kHz horen, dus voor de meeste men-
sen zijn vleermuizen niet hoorbaar. Met 
een ultrasoonontvanger zijn de geluiden 
van vleermuizen voor mensen hoorbaar 
te maken. Een dergelijke ontvanger wordt 
ook wel ‘batdetector’ genoemd, dit komt 
van het Engelse woord ‘bat’ dat vleermuis 
betekent. De soorten kunnen erg verschil-
len in het echolocatiegeluid dat ze maken. 
Na wat oefening kunnen dan ook de 
meeste soorten met een batdetector aan 
hun geluiden worden herkend. 

Hopelijk zullen wij de komende jaren 
veel vleermuizen blijven horen – al dan 
niet met behulp van een batdetector - en 
zien op zomeravonden in Anna’s Hoeve, 
dan gaat het de vleermuizen wel goed. 
Natuurlijk moeten de volwassen bomen 
langs de ‘vleermuissnelweg’ de Lieberger-
weg dan wel blijven staan!

Bronnen: 
- eigen waarnemingen in Anna’s Hoeve
- www.vleermuis.net (leefwijze vleermuis)
- www.trouw.nl (onderzoek Walcheren, 
25-1-2011)
- www.hilversum.nl (Quick-scan natuur 
Anna’s Hoeve, 27 september 2010), (Anna’s 
Hoeve Hilversum, natuuronderzoek - tus-
sentijdse rapportage 1 februari 2011)
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Opruimactie zwerfvuil.   
Op 30 juni was er weer een hele groep vrijwilligers actief om zwerfvuil op te ruimen.Ook 
tussendoor lopen geregeld vrijwilligers zwerfvuil weg te ruimen. Waar mensen neerstrij-
ken blijft vaak rommel achter. Plastic, blikjes, flessen, vissnoer waar vogels in verstrikt 
raken...te veel om op te noemen. Keerzijde van recreatie
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Liebergerweg...misschien wel de oudste weg van Hilversum

De Liebergerweg vormt de overgangszone 
tussen de nieuwe woonwijk en natuurge-
bied Anna’s Hoeve. In het aanvankelijke 
Masterplan waren de bouwkavels getekend 
tot op de Liebergerweg. Nu nog herken-
baar als landweg, zou deze komen te eindi-
gen bij de Anthony Fokkerweg, de rest van 
de weg opgebroken voor bouwkavels. Niet 
alleen slecht voor Anna’s Hoeve, maar een 
voornemen wat ook getuigd van weinig 
historisch besef en respect bij de Gemeente. 
Archeologische vondsten bij de Lieberger-
weg geven aanwijzing van misschien wel de 
oudste weg van Hilversum, ouder dan Hil-
versum zelf. Onder druk van Albertus Perk 
en GNR “jullie bouwen op onze grond” 
zijn in het huidige masterplan de kavels 
zo’n 3 meter teruggetrokken...de weg blijft 
bestaan. In dit artikel meer over de historie 
van de Liebergerweg.                  (redactie)

door Kees van Aggelen

Herkomst van de naam Liebergerweg
Onder de straatnaamborden Lieberger-
weg staat als verklaring: veldnaam. Dat 
betekent dat er vroeger een gebied (veld) 
was met de naam Liebergen. Het woord 
Lie in Liebergen kan samenhangen met 
het woord lee, dat afwatering betekent. 
Vroeger liep het regenwater op natuurlij-
ke wijze van de Groest naar de (Lieberger)
heide. Later werd zelfs een afwaterings-
sloot gegraven die evenwijdig liep met 
de Minckelersstraat en eindigde in een 
kommetje waar later de Maranathakerk 
gebouwd werd. Men loosde het rioolwa-
ter zo op de heide.  

Lijkbergen
Een andere verklaring voor het woord 
Liebergen is dat er op de heide tussen 
Hilversum-Laren-Bussum grafheuvels 
uit de pre-historie liggen. Deze werden 
gebruikt in de Jonge Steentijd (vanaf 3000 
jaar voor Chr.), Bronstijd (1700-700 voor 
Chr.) en IJzertijd (700-50 voor Chr.). Men 
begroef er de doden in of zette hen bij in 
urnen. Vaak werden wapens en sieraden 
toegevoegd. Bekend zijn de Zeven Bergen 
bij ’t Bluk, die alle zijn onderzocht. Vond-
sten zijn o.a. te zien in Museum Hofland 
tussen Hilversum en Laren. Overigens 
liggen er meer dan zeven grafheuvels.
Ook uit latere tijd zijn er archeologische 
vondsten gedaan in de omgeving van de 
Liebergerweg. In 1918-1922 vond men bij 
het bouwen van een fabriek voor Polak 
en Schwarz (later I.F.F.) allerlei bijzondere 
dingen. De werklieden hadden eerst niet 

Zeldzame glazen tumbler  
Gevonden bij opgraving Frankisch 

grafveld Liebergerweg.
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door dat het om zeer belangrijk historisch 
materiaal ging. Veel vondsten werden ver-
kocht of weggeven. Gelukkig hoorde E.M. 
Jaarsma, van de nabij gelegen haarden-
fabriek, van de vondsten. Hij kocht alle 
verdere  wapens, sieraden, en potten die 
uit de 7e en 8e eeuw dateren.
Deze materialen werden mee begraven 
bij de overledenen. Dat gebeurde in een 
zogenaamd grafveld. Toch is er ook een 
pot gevonden met crematieresten. Men 
spreekt dan over een urn en dat is voor 
een vondst in een Frankisch grafveld wel 
bijzonder.

Liebergerweg op oude landkaarten
Volgens landmeter en cartograaf C. 
Boekschoten, bestond de naam Liebergen 
al in de 16e eeuw. Hij tekende Liebergen 
tussen het Laarder Wasmeer en het dorp 
Hilversum.  
Eén van de oudste betrouwbare kaarten 
van het Gooi is de kaart van Goylandt van 
Maurits Walraven uit 1723. Op deze kaart 
staat een ruig gebied met lage heuveltjes, 
gelegen tussen het (Laarder) Waschmeer 
en het dorp Hilversum. Het gebied heet 
“Liebergen”. Ook de wat latere Nieuwe 
Kaart van Gooilandt uit ongeveer 1740 
laat een zelfde situatie zien. Vanuit het 
dorp Hilversum liepen allerlei wegen over 
akkers van boeren naar de omliggende 
heidegronden.  
Nauwkeurig is ook de kaart van Tirion uit 
1750. Daar zien we de naam Liebergerweg 
ten zuiden van Liebergen in de buurt van 
het Laarder Wassemeer.
De bekende notaris Albertus Perk liet in 
1843 ook een kaart van het Gooi maken. 
Deze kaart is een belangrijke bron voor 
geïnteresseerden in de geschiedenis van 

Hilversum en omgeving. Vanuit Hilver-
sum loopt langs het Laarder Waschmeer 
de Liebergerweg. Juist als de laatste ak-
kers gepasseerd zijn ligt daar ten noorden 
van de weg het gebied Liebergen.

Liebergerweg
Vroeger liep deze weg vanaf het Veeneind 
(nu Emmastraat) naar het oosten. Na 
aanleg van de spoorlijn in 1873-1874 werd 
de weg in twee delen gesplitst. Het eerste 
deel kreeg de naam Liebergerstraat en na 
de spoorweg werd het de Liebergerweg. 
De Liebergerstraat kende veel bewoners 
met klinkende Hilversumse namen zoals: 
Andriessen, Fennis, Klarenbeek, Prinsen 
en Ruijzendaal. De omgeving van de 
Liebergerweg (dus aan de overkant van 
de spoorweg) was lange tijd akkerland. 
Heel bekend was de boerderij van Splint. 
Het akkerland werd in de loop van de 
19e eeuw verkocht. Op een deel kwamen 
fabrieken. Vlak bij de spoorlijn verrees 
een diamantslijperij. Het gebouw bestaat 
nog steeds. Verderop kwam de haardenfa-
briek van E.M. Jaarsma en de geurstoffen-
fabriek van Polak en Schwarz. Een groot 
deel van de fabriekarbeiders kreeg een 
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woning in de omgeving van de Lijsterweg 
en  Liebergerweg. E.M. Jaarsma kwam 
van oorsprong uit Friesland en nam veel 
Friezen mee naar de nieuwe fabriek. In de 
wijk Over ’t Spoor kwamen daardoor heel 
wat mensen met een Friese achternaam 
te wonen!
Bij de hoek met de Oosterengweg kwam 
de fabriek van de Veneta (Verenigde 
Nederlandse Tapijtfabrieken). Tot in de 
jaren tachtig stonden de gebouwen daar. 
Ze werden gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw in lagen. 

Waard om te koesteren
De Liebergerweg kent een waardevolle 
geschiedenis. Het is de prehistorische 
weg van de grafheuvels naar “Hilversum”, 
de 8e eeuwse weg van het Frankische 
grafveld naar de nederzetting “Hilversum” 
maar vooral de middeleeuwse verbin-

dingsweg van Hilversum met Eemnes en 
Baarn.
Een deel van deze oude weg zou met het 
nieuwbouwplan wel eens ondergescho-
ven kunnen worden. Dat mag niet en dat 
hoort niet!
Deze oude weg moet gekoesterd worden. 
Bijvoorbeeld door hem te accentueren 
met flinke bomen, waardoor hij de uit-
straling van een laan krijgt. Een begroeide 
laan als buffer tussen Anna’s Hoeve en de 
te realiseren nieuwbouwwijk.
Gelet op de cultuur-historische waarde 
van de Liebergerweg, pleit ik voor laag-
bouw, die de boomgrens van de weg niet 
mag over overschrijden.
  

Kees van Aggelen is bestuurslid van de 
Hilversumse Historische Kring “Albertus Perk”. 

Hij deed onderzoek naar de geschiedenis van 
o.a. Over ’t Spoor en Anna’s Hoeve. 

Middeleeuwse
veldweg
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Masterplan Anna’s Hoeve en het Goois Natuurreservaat

Een beschouwing door Bert van der Moolen 
Directeur-rentmeester Goois Natuurreservaat

Dit jaar bestaat de Stichting Gooisch 
Natuurreservaat 80 jaar. In die 80 jaar 
is de stichting er in geslaagd om ruim 
2700 hectare natuurgebied te verwerven 
dankzij haar participanten; de provincie 
Noord-Holland en de gemeenten Amster-
dam, Naarden, Huizen, Bussum, Hilver-
sum, Laren en Blaricum. De kwaliteit 
van de Gooise natuurgebieden is hoog te 
noemen met tal van bijzondere dieren zo-
als das, ree, kamsalamander, vleermuizen, 
vele soorten roofvogels en mooie flora.  
Ook voor u als inwoner of bezoeker van 
het Gooi biedt ons bezit een plek voor een 
moment van rust en reflectie, ontspan-
ning, studie en vermaak. 

De kwaliteit van de Gooise 
natuurgebieden is hoog

Het Goois Natuurreservaat slaagt er in, 
dankzij de enorme inzet van haar mede-
werkers en bestuursleden, maar ook van 
de vele vrijwilligers en andere betrok-
kenen, om de kwaliteit hoog te houden. 
Ondanks dat we in het Gooi in een zeer 
intensief gebruikt en dicht bevolkte 
regio wonen en werken, houden we toch 
de illusie over van rust en ruimte, van 
aandacht voor natuur en cultuur. Dat be-
tekent echter ook dat we continu scherp 
moeten blijven op ontwikkelingen die 
mogelijkerwijs afbreuk kunnen doen aan 
die hoge kwaliteit van uw en onze omge-
ving. Mensen moeten echter ook kunnen 
wonen, werken en recreëren in het Gooi, 

en de aanleg, bouw, het onderhoud en be-
heer van het gebouwde gaat vaak gepaard 
met allerlei effecten zoals verstening door 
het gebruik van asfalt en andere bouw-
materialen en geluid- en lichthinder op 
de omgeving. Daarnaast ontstaat er door 
het gebruik van de omgeving vormen van 
overlast zoals zwerfafval en vernielingen. 
Deze zogenaamde ‘negatieve externe 
effecten’ zullen we moeten voorkomen, 
beperken of compenseren. Het is onze 
gezamenlijke opgave om daar alert op te 
zijn en te proberen er een win-win situ-
atie van te maken. 

Continu scherp blijven op ontwikkelin-
gen die afbreuk kunnen doen, proberen 
er een win-win situatie van te maken.

Zo ook voor het project Anna’s Hoeve. De 
woningmarkt in Hilversum en omgeving 
zit op slot en er is behoefte aan betaalbare 
nieuwbouw. Dat is de aanleiding voor het 
stedenbouwkundig plan Anna’s Hoeve 
met het streefgetal van 650 te bouwen 
woningen. Hoe realiseer je echter die 
opgave in een zeer kwetsbare omgeving 
waar natuur de belangrijkste bestem-
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ming is? In ieder geval door het aan te 
vliegen vanuit het juiste ruimtelijke 
planniveau. Dus niet alleen kijken naar de 
bouwkundige opgave sec, maar ook door 
het te plaatsen in een meer bovenlokale 
context. Wat gebeurt er in de directe 
omgeving van Anna’s Hoeve? In hoeverre 
beïnvloeden die plannen elkaar en wat is 
het cumulatieve ruimtelijke effect als het 
Masterplan Anna’s Hoeve en de andere 
plannen in de omgeving tegelijkertijd zul-
len worden gerealiseerd? 

niet alleen kijken naar de 
bouwkundige opgave sec

Waar zal de beschikbare infrastructuur 
rondom Anna’s Hoeve aanpassingen  
ondergaan de komende jaren en welke 
effecten geeft dat? Dichtbij Anna’s Hoeve 
willen we een ecoduct realiseren over 
de spoorlijn. Daarmee verbinden we de 
bossen van de Lage Vuursche met onze 
natuurgebieden in het Gooi. Maar welk 

effect heeft nu de realisatie van Anna’s 
Hoeve op deze inspanningen? Welke ef-
fecten zullen HOV, de Weg over Anna’s 
Hoeve en het recreatieve fietspad heb-
ben? Maken we nu een gebied waar het 
wild over het ecoduct in een intensief 
verkeers- en recreatiegebied terecht gaat 
komen?

Maken we nu een gebied waar het wild 
over het ecoduct in een intensief 

verkeers- en recreatiegebied terecht 
gaat komen?

Het is daarnaast voor ons als Goois 
Natuurreservaat essentieel om te weten 
wat toekomstige bewoners en gebruikers 
aan behoeftes hebben als het gaat over 
natuur en natuurbeleving en wat hun 
gedrag zal zijn in onze natuurgebieden. 
Wat betekent het aan wandel-, fiets-, en 
sportbewegingen, hoe gaan die toekom-
stige gebruikers zich verplaatsen en waar 
willen ze hun fiets of auto parkeren?  
Aandacht voor het menselijk gedrag is 
daarom ook essentieel.  
 Ik pleit in dit verband dan ook nadruk-
kelijk voor een ‘bovenplanse’ ruimtelijke 
effectenstudie, en of het dan MER heet 
of Natuureffectenstudie is me om het 
even.  Alertheid, zorgvuldige maar ook 
een verbrede stedenbouwkundige plan-
ning en respect voor de natuur om de 
hoge kwaliteit van het wonen, werken en 
recreëren vast te houden, dat is waar het 
om gaat! Dan zijn we in staat om tot ‘win-
win’ situaties te komen. 

Pleit nadrukkelijk voor een 
‘bovenplanse’ ruimtelijke effectenstudie
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                            Aanleg ecoduct over A27 nabij Zwaluwenberg  
©Goois Natuurreservaat
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De broedvogels van Anna’s Hoeve

    door Jacqueline Mineur
jurist omgevingsrecht bij HABITAT Advocatenkantoor

www.omgeving.nl mineur@omgeving.nl 

Het bos, de meren, de velden en de 
omgeving van de sportvelden bieden veel 
vogels broedgelegenheid. Wat betekenen 
de bouwplannen voor de broedvogels van 
Anna’s Hoeve en de Laarder Wasmeren? 

De Flora- en faunawet bepaalt in elk 
geval dat broedvogels niet mogen wor-
den verstoord in de broedtijd. Daarbui-
ten zijn de meeste ‘vogelvrij’. Bouw- of 
andere verstorende activiteiten zijn dus 
toegestaan, mits ze starten buiten het 
broedseizoen. 
Daarnaast worden vaste broedplaatsen 
die in gebruik zijn, zoals die van spechten 
of uilen, ook buiten het broedseizoen 
beschermd. Iedereen die bijvoorbeeld 
wil gaan bouwen, kappen of snoeien 

waardoor bewoonde vaste nesten of hun 
bewoners worden verwijderd, verstoord, 
of beschadigd, heeft daar toestemming 
voor nodig van de Dienst Regelingen, 
onderdeel van het ministerie van Econo-
mie, Landbouw & Innovatie. 

Degene die het bouwplan ontwikkelt 
moet daarom vooraf een flora- en fauna-
onderzoek uit laten voeren, waaruit blijkt 
of er beschermde soorten voorkomen. 
Als dat zo is, moet ook de gemeente  die 
het bestemmingsplan vaststelt daar reke-
ning mee houden. Dat is overigens ook 
gebeurd bij het bestemmingsplan Anna’s 
Hoeve uit 2006. 
Wordt er bijvoorbeeld een bewoond 
spechtengat aangetroffen in een boom 
die zou moeten worden gekapt, dan 
moet de uitvoerder een ontheffing vra-
gen op grond van de Flora- en faunawet. 
Zo’n ontheffing wordt niet altijd, en ook 
niet zomaar, verleend. Soms wordt als 
voorwaarde gesteld dat het verdwijnen 
van het nest wordt gecompenseerd. 
Compenseren - hoe doe je dat? Tja, dat 
kan heel wat voeten in de aarde hebben. 
Verhuis maar eens een specht! Maar 
het is mogelijk, bijvoorbeeld door in de 
directe omgeving nestkasten te plaatsen. 
Daarmee moet dus bij het plannen ma-
ken rekening worden gehouden. 

Dit alles geldt natuurlijk niet alleen voor 
broedvogels maar, zeker in dit gebied, 

Boomvalk,  
op Anna’s Hoeve voorkomende,
                      beschermde vogel
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ook voor bijvoorbeeld ringslangen, vleer-
muizen, dassen, en voor allerlei planten, 
die door de Flora- en faunawet worden 
beschermd. 
 
Hoe gaat dit nu spelen bij Anna’s Hoeve? 
Dat hangt er ten eerste van af in hoeverre 
het nieuwe bestemmingsplan verschilt 
van het oude en daarnaast natuurlijk van 
welke broedvogels er voorkomen. 

Ik heb gepoogd om van dat laatste een 
beeld te vormen uit eigen en andermans 
waarnemingen, maar ben daar nog niet 
erg goed in geslaagd.
De Vogelwerkgroep Gooi en omstreken 
heeft de afgelopen decennia wel gegevens 
verzameld over broedvogels, maar helaas 
is het archief nog niet goed ontsloten, 
zodat daar niet snel een overzicht uit te 
halen valt. 
Maar leve de moderne tijd: wie een 
globaal beeld wil krijgen van wat er 
voorkomt kan kijken op waarneming.nl. 
(Selecteer ‘Gebieden’ en zoek naar ‘Anna’s 
Hoeve’ of  ‘Laarder Wasmeer’)
Vooral vogelliefhebbers hebben daar hun 
waarnemingen genoteerd. Het zijn geen 
officieel erkende waarnemingen, maar 
de meeste zijn bevestigd door andere 
vogelaars, dus je mag aannemen dat er 
wel wat van klopt. En er is van alles waar-
genomen, mede dankzij de meren in het 
gebied. 

Dit jaar bijvoorbeeld in de twee gebieden 
samen: barmsijs, beflijster, bosuil, boom-
leeuwerik, boomvalk, dodaars, groenpoo-
truiter, keep, kleine plevier, roodborst, 
rouwkwikstaart, tapuit, paapje, winterko-
ning, witgatje, vuurgoudhaan, ijsvogel en 

zwartkop. Deze opsomming is zeker niet 
compleet. 
De genoemde soorten zijn niet allemaal 
broedvogels: er zitten heel wat ‘vreemde’ 
vogels bij; wintergasten, trekkers.  Broed-
vogels zijn mogelijk bosuil, boomleeu-
werik, boomvalk, dodaars, roodborst, 
winterkoning, vuurgoudhaan, ijsvogel en 
zwartkop. Een bosuilenbroedplaats zal 
zeker moeten worden gecompenseerd. 

In de toelichting van het bestemmings-
plan uit 2006 lees ik dat er ten tijde van 
het flora- en faunaonderzoek uit 2004 
geen vaste broedvogelnesten zijn aange-
troffen. 
Bij voorbereiding van het nieuwe plan 
moet worden onderzocht of dat anno 
2012 nog steeds het geval is. En dat geldt 
ook voor andere beschermde soorten. Ik 
ben benieuwd naar de resultaten en denk 
graag mee over de consequenties voor het 
nieuwe bestemmingsplan. 

Nestkast bosuil op Anna’s Hoeve
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Territorium van boomvalken en vleermuizen 
die hier boven het water op insecten jagen.
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Natuur en Mens        De druk op een natuurgebied                     
             Toegespitst op de poelen met amfibieën

door Kees van Aggelen

Monitoren
In het natuurgebied Anna’s Hoeve zijn 
verschillende waterpartijen en poelen. 
Sommige zijn door de mensen (werklo-
zen) aangelegd, maar er zijn ook poelen 
die al in de 19e eeuw aanwezig waren. 
Deze wateren worden door verschillende 
diersoorten bewoond. 

De schrijver van dit artikel is reeds sinds 
zijn jeugd ( jaren zestig) geïnteresseerd 
in de amfibieën en reptielen in het Gooi, 
in het bijzonder in die van Anna’s Hoeve. 
Vanaf 2006 is hij verbonden aan de Poe-
len Werkgroep het Gooi (PWG) en gaat 
hij met een klein ploegje jaarlijks vier keer 
langs een aantal poelen in en nabij Anna’s 
Hoeve. De mensen die aangesloten zijn 
bij de PWG hebben ontheffing van het 
GNR en het ministerie om de beschermde 
diersoorten te vangen, te tellen en weer 
los te laten. 

Deze monitoring gaat volgens vaste 
procedures. Eerst wordt er lopend rond 
het water “op zicht” gezocht naar dieren. 
Vervolgens wordt met behulp van zaklam-
pen nogmaals gekeken en geteld. Daarna 
worden er met een speciaal schepnet 1-5 
‘halen’ gedaan. Alles wat daarmee gevan-
gen wordt, wordt nauwkeurig onder-
zocht, waterplanten, insecten, vissen en 
natuurlijk de amfibieën. Ook de om-
standigheden, zoals het weer en tijdstip, 
worden genoteerd.

Ecologische Hoofdstructuur
Sinds 1950 constateerden natuurdeskun-
digen en -liefhebbers achteruitgang en 
uitsterven van allerlei soorten planten 
(flora) en dieren (fauna). Vooral het tempo 
waarin dat gebeurde was verontrustend te 
noemen.

Vanaf 1990 heeft de overheid besloten om 
daarin in te grijpen, en er werd gezocht 
naar mogelijkheden om de biodiversiteit 
te behouden en te vergroten. Dit leidde 
tot de vaststelling van de zogeheten Eco-
logische Hoofdstructuur. 
Bepaalde activiteiten werden in het kader 
van deze EHS als ‘storend’ bestempeld en 
daarmee tot niet wenselijk. Voor Anna’s 
Hoeve en omgeving waren dat onder 
andere De Sailor (snackbar en mini-
restaurant) en de camping De Molshoop. 
Deze moesten dan ook verdwijnen.

Acties om de biodiversiteit te vergroten 
waren onder andere het aanleggen van 
een poel langs het talud van de A27 en het 
opknappen van de oude bospoel. Daar 
werden boompjes die te dicht op het wa-
ter stonden gekapt. Deze maakten de poel 
donker en het vallende blad was ongun-
stig voor een goed amfibieënmilieu. Ook 
werd bij de laatste poel een natuurlijke 
afscheiding gemaakt om te voorkomen 
dat de runderen daar bij het water zouden 
komen.
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Anna’s Hoeve
In alle delen van Anna’s Hoeve kun je am-
fibieën tegen komen. Padden en kikkers 
worden vaak gesignaleerd. Ook kennen 
we allemaal de Roodwang- en Geelwang-
schildpad. Deze zijn niet inheems; ze zijn 
uitgezet of weggelopen. De vraag is of je 
daar blij mee moet zijn!

Graag zouden we foto’s willen zien van 
Ringslangen. Veel mensen beweren deze 
onschuldige diersoort gezien te hebben. 
Adders zijn al enkele decennia verdwe-
nen. Het laatst werden ze bij Eemeroord 
gesignaleerd.

Kleine Watersalamanders zitten in ver-
schillende poelen. Ze planten zich wel 
voort, maar hebben veel te lijden van de 
toegenomen bevolkingsdruk.

De PWG zou heel graag willen dat de poel 

bij de A27, nabij de spoorlijn, ook be-
woond zou gaan worden door de Kamsa-
lamander. Deze fraaie grote salamander 
leeft op verschillende plekken nabij de 
provinciegrens en zou een geweldige 
aanvulling kunnen worden op het huidige 
bestand. Dat zou een punt zijn voor de 
eerder genoemde biodiversiteit. 

Druk van de bevolking
De poelen waar onder andere de Kleine 
Watersalamander leeft, hebben te maken 
met een toenemende recreatiedruk. 
Daarnaast is er de laatste twintig jaar ook 
een forse toename van het verkeer over de 
Weg over Anna’s Hoeve. 

Een uitwas van de recreatie is onder an-
dere het vandalisme. Er wordt van alles in 
het water gegooid, afval, maar ook stok-
ken en stammen hout. Helaas wordt ook 

Kamsalamander
Heeft een actieradius van zo’n 400 meter. Dan moet er weer een volgende 
poel zijn om als schakel te functioneren en aldus leefgebied uit te breiden
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regelmatig niet bezorgd reclamedrukwerk 
in het water gevonden. Dit is vanwege de 
drukinkt die gebruikt is, schadelijk voor 
amfibieën.
Ook worden veel kikkers en padden bij de 
voorjaarstrek naar hun voortplantingsge-
bied, doodgereden door het autoverkeer. 
Op Anna’s Hoeve zijn wel faunapassages 
die door amfibieën gebruikt worden, 
maar toch worden jaarlijks nog vele die-
ren slachtoffer van het verkeer (“de platte 
fauna”).

Een nieuwe woonwijk nabij Anna’s Hoeve 
kan de druk op het natuurgebied doen 
toenemen. Er komt meer verkeer en 
meer mensen gaan recreëren. Het is de 
vraag of een kwetsbare groep dieren zoals 
amfibieën dit wel aankan. Niet voor niets 
behoren amfibieën en reptielen tot de 
beschermde diersoorten!

Kees van Aggelen werkt in het onderwijs. 
Hij is lid van de Poelen Werkgroep het Gooi 
(PWG) en heeft grote belangstelling voor de 
geschiedenis en de natuur van Anna’s Hoeve.

Amfibieënpoel op Anna’s Hoeve
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Over natuur, recreatie en rust in Anna’s Hoeve 

Door Sander Koopman

De termen rust en Anna’s Hoeve hebben 
een wat tegenstrijdige relatie met elkaar. 
Is het rustig in Anna’s Hoeve? Sta eens vijf 
minuten stil als u er wandelt en sluit uw 
ogen. Afhankelijk van tijd, plaats en weer 
verschaffen de volgende geluiden zich 
toegang tot uw gehoorgang: de achter-
grondruis van de A27, het metalen ge-
grom van de lijnvliegtuigen van Schiphol, 
een langsdenderende trein, misschien een 
blaffende hond of mederecreant. Mogelijk 
neemt u op de verre achtergrond nog wat 
natuurgeluiden waar, zoals een ruisende 
boom of kwinkelerende vogels.

Het geluidscontourenkaartje van de 
gemeente Hilversum spreekt boekdelen. 
Juist in Anna’s Hoeve is de cumulatieve 
geluidsbelasting relatief hoog. Maar wat 
wil rust, of de afgeleide term rustig, dan 
eigenlijk zeggen? Vandale.nl zegt over het 
begrip ‘rust’: ‘toestand die intreedt bij het 
ophouden van vermoeienis of inspan-

ning’. En over het bijvoeglijk naamwoord 
‘rustig’: ‘rust hebbend, vrij van innerlijke 
beroering; kalm, stil; vrij van drukte’. Al 
met al een toestand die niet direct van 
toepassing lijkt op de drukte waar ik dit 
artikel mee begon. Toch vinden mensen 
en dieren nog rust in Anna’s Hoeve. Uit 
het recreatieonderzoek Anna’s Hoeve 
dat in 2003 is gehouden, bleek dat zo’n 
25% van de ondervraagden zegt dat je in 
Anna’s Hoeve ‘tot rust kan komen’. Inte-
ressant is dat het objectieve geluidsniveau 
in een gebied kennelijk niet het enige is 
wat bepaald hoeveel ‘rustgevoel’ de recre-
ant ervaart. Het percentage rustvinders 
in Anna’s Hoeve is zelfs aan de hoge kant 
vergeleken met natuurgebieden als Tien-
gemeten, Posbank en Leesten (bij Apel-
doorn). In deze terreinen zijn afgelopen 
jaren soortgelijke onderzoeken gehou-
den. Ik denk dat er nog twee belangrijke 
factoren een rol spelen, te weten contrast 
en visuele harmonie. Met contrast bedoel 
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ik het verschil tussen de drukte in de 
bebouwde kom van Hilversum en het 
veel lagere aantal passanten en auto’s in 
Anna’s Hoeve: ofwel, de rust als relatieve 
rust. Visuele harmonie heeft alles te 
maken met de aanwezigheid van groen, 
water, reliëf en paden in hun samenhang 
als geheel, zonder elementen die de 
belevingswaarde verstoren: ofwel, de rust 
als visueel gegeven. Het uiterlijk van de 
omgeving voor de belevingswaarde van 
een gebied wordt telkens onderschreven 
in recreatieonderzoeken. Natuurbezoe-
kers houden vooral van een gebied met 
afwisseling en een natuurlijk aanzien: 
elementen als waterpartijen, bosschages, 
houtwallen, heuveltjes, en de afwezigheid 
van duidelijke door de mens ontworpen 
zaken maken een natuurgebied voor veel 
bezoekers tot een aangename plek. Zo’n 
plek roept vanzelf gevoelens van rust en 
stilte op.

Natuur als middel tegen stress 
In de samenleving anno 2012 is rust een 
sterk ondergewaardeerd fenomeen. De 
beleveniseconomie zorgt er samen met de 
recente vloedgolf van mobiele elektroni-
sche apparatuur voor dat we 24 x 7 extra 
stimuli toegediend krijgen. De economie 
staat in het teken van activiteit en een 
voortdurende spiraal van productie en 
consumptie. Een latent maar knagend 
verlangen tot contemplatie en bezin-
ning komt slechts tot uitdrukking in een 
toenemende belangstelling voor zaken als 
yoga, cursussen en zelfhulpboeken over 
de innerlijke ontwikkeling, ‘mindfullness’, 
Zen-meditatie en dergelijke. Merendeels 
hebben zulke activiteiten tot doel om de 
deelnemer beter te leren omgaan met 
spanningsverhogende factoren, waardoor 
de ‘stress’ die men geestelijk en lichame-
lijk ervaart, vermindert. En stress is, zo is 
de laatste jaren duidelijk geworden, een 

Relatieve rust nabij A27
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ware sluipmoordenaar voor het menselijk 
organisme. Langdurige stress tast vrijwel 
alle organen aan en kan onomkeerbare 
schade toebrengen. Het voorkómen van 
stress levert dus grote baten op zowel 
voor de individuele persoon als voor de 
samenleving. De trend om stressreductie 
te commercialiseren, institutionaliseren 
en te verpakken in kant-en-klare pro-
ducten past moeiteloos in de neoliberale 
consumptiemaatschappij, maar is een 
merkwaardig fenomeen als u zich reali-
seert dat groen en natuur een duidelijke 
spanningsverlagende werking blijken te 
hebben. De afgelopen jaren is uit diverse 
onderzoeken gebleken dat de aanblik van 
groen een merkbare stressreducerende 
werking heeft. In de gezondheidszorg 
dringt dit besef langzamerhand ook door. 
De mooiste illustratie hiervan is een 
onlangs verschenen inrichtingsadvies 
voor ziekenhuistuinen. De nadruk hierin 
ligt vooral op veel en beleefbaar groen. 
In de ruimtelijke ordening is dit nog wat 
minder doorgedrongen, hoewel het wel 
al enige tijd beleid is om groengebieden 
dicht bij de steden aan te leggen. Zoals 
de Randstadgroenstructuur, een netwerk 
van moderne bosgebieden tussen en 
vlakbij de grote steden. Wat dat betreft zit 
Hilversum natuurlijk op goud! Bossen en 
heidevelden omringen de stenen stad, en 
groene vingers zoals de Oude Haven en 
de Peerlkamplaan dringen er zelfs in. En 
zo is ook ons gebiedje Anna’s Hoeve een 
belangrijke groene long ten oosten van 
Hilversum. Uit het al eerder genoemde 
recreatieonderzoek bleek dat er jaarlijks 
toch wel zo’n 70.000 bezoeken worden 
gebracht aan Anna’s Hoeve; waar dus een 
hoop rustzoekers en –vinders tussen zit-

ten. Maar helaas lijkt het erop dat de kip 
met de gouden eieren binnenkort op zijn 
minst geweld wordt aangedaan. 

Natuurbeleving in Anna’s Hoeve be-
dreigd door masterplan
In het vigerende Masterplan vormt vooral 
de voorgenomen bebouwing langs de 
Liebergerweg de steen des aanstoots. 
Als daar inderdaad hoogbouw wordt 
toegestaan dan betekent dat een ern-
stige aantasting van het zicht vanaf de 
Speelweide. De visuele harmonie, die 
zoals hiervoor geschetst belangrijk is voor 
het welbevinden van de natuurrecreant, 
gaat definitief verloren door een uit-
zicht op flatgebouwen. De grens tussen 
stad en natuur wordt keihard. Een grote 
bebouwingsconcentratie langs de rand 
van de natuur heeft nog meer effecten. 
Er zal extra recreatiedruk ontstaan in de 
directe omgeving, en daar zien we een 
interessant dilemma ontstaan. Bouwen 
vlakbij de natuur betekent dat meer 
mensen dichtbij de natuur wonen en 
ervan kunnen genieten. Maar bij toene-
mende drukte zal de individuele recreant 
geen rust meer ervaren: het contrast in 
drukte tussen stad en natuur verdwijnt. 
Daarnaast is hoge recreatiedruk een 
sterk verstorende factor voor dieren. Met 
name broedende vogels en zoogdieren 
zijn hier gevoelig voor. De geschiktheid 
van Anna’s Hoeve als ecologische verbin-
ding zal afnemen. Een ander probleem 
betreft de te verwachten toevloed van nog 
meer honden. Honden zorgen voor extra 
verstoring van de fauna en leveren een 
belangrijke bijdrage aan het verrijken met 
meststoffen van het gebied. Als de huidige 
bouwplannen gerealiseerd worden, dan 
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zal het noodzakelijk zijn om de toegang 
voor honden te reguleren; om verdere 
schade aan de natuur te voorkomen.

Het tij kan nog gekeerd worden
Het is duidelijk dat de balans tussen 
recreatie en natuur geen eenvoudige zaak 
is. In samenhang beschouwd lijkt het 
huidige Masterplan evenwel negatief uit 
te pakken. Hoe zou de gemeente nog ten 
halve kunnen keren in plaats van uitein-
delijk te verdwalen? De volgende concep-
ten zijn het overwegen waard:
-Een geleidelijke overgang tussen stad en 
natuur in plaats van een harde overgang. 
Een harde overgang ervaren we nu al 
bij de A. Fokkerweg. Zorg ervoor dat de 
deze harde overgang niet als een boeggolf 
doorschuift, maar weef voldoende groen 
in de randen van het te bebouwen gebied.
-Behoud bestaande groenstructuren. Dit 
is goedkoper dan nieuw groen aan te leg-
gen. Het behouden van het huidige groen 
bevordert ook de herkenbaarheid voor de 
bezoeker en zorgt ervoor dat belangrijk 
habitat voor broedvogels behouden blijft. 
Bijvoorbeeld de groenstrook langs de 

Liebergerweg moet gewoon voor 100% 
behouden blijven, zonder discussie.
-Geen hoogbouw aan de randen maar 
laagbouw. Hoogbouw is en blijft een visu-
eel verstorende factor en gaat niet samen 
met een rustgevende natuurbeleving. De 
mislukkingen hebben zich al opgestapeld 
in Hilversum: Kerkelanden, Entrada, en 
nog meer betonblokken liggen in het ver-
schiet als we de gemeente en de project-
ontwikkelaars hun gang laten gaan. 

In het verleden heeft de Vereniging tot 
Behoud van Anna’s Hoeve zich al vaker 
opgeworpen als hoeder van de waarden 
van Anna’s Hoeve, en helaas is dit nu weer 
nodig. Ik roep dan ook iedereen op om 
uitermate kritisch naar de gemeentelijke 
plannen te kijken en niet zomaar genoe-
gen te nemen met de ideeën die er nu lig-
gen. Ook toekomstige generaties moeten 
zorgeloos van een ongerept Anna’s Hoeve 
kunnen genieten!

drs. Sander Koopman is bestuurslid bij de Stichting 
Omgevingseducatie en bij AWN Naerdincklant-

Archeologie Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is hij 
docent Natuurgidsencursus bij het IVN Gooi.

Opnieuw donkere wolken 
boven Anna’s Hoeve?
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Hoe reageren bezoekers op dit mogelijke toekomstbeeld
intervieuws Gerard Peet

Een hengelaar aan de oever bij de peil-
schaal van de Speelweidevijver:
Dat is niet zo’n goed idee, het is hier net 
zo mooi! Ik woon in Soest, en wist niets 
van een woningbouwplan. In en rondom 
Soest zijn niet van die mooie  visplekjes, 
daarom kom ik speciaal hier naar toe. 
Hier vang ik ook veel meer. Er zit hier 
veel voorn. 

Inge en Yvonne passeren elkaar met de 
hond nabij de Grondwatermeter op de 
Speelweide, en worden samen aange-
sproken:
Yvonne: Dat vind ik héél dom. Dat is 
absoluut niet OK en ik weet zeker dat 
iedereen in mijn buurt daar ook zo over 
denkt. Het is te gek! Laat die groenstrook 
staan en ga daarachter bouwen. In het 
begin wilden ze hier, waar we nu staan, 
sportvelden aanleggen. Dat was ook zo’n 
idioot plan waar we actie tegen gevoerd 
hebben.

Inge: Ik vind precies hetzelfde. Een nieu-
we wijk bouwen, OK, maar de natuur in 
onze buurt verbouwen: NEE. Walgelijk!

Iemand op de fiets die meermalen per 
daags met de hond lange wandelingen 
in Anna’s Hoeve maakt:
Het is oneindig zonde om die boomsingel 
langs de Liebergerweg te slopen. Juist 
doordat daar jarenlang niets aan gedaan 
is, is die zó mooi dichtgegroeid. Ieder 
voorjaar word ik er helemaal blij van als ik 
het daar weer groen zie worden. Er zitten 
wel een paar openingen in. Maak daar 
een bruggetje of een doorgang. Maar voor 
de rest: Bouw lage woningen achter die 
boomsingel.

Angelique en haar man Joop. Wandelen 
met hun twee hondjes vaak in Anna’s 
Hoeve:
Het beleid van Dudok moet gewoon 
gehandhaafd blijven. Die liet overal waar 
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dat nodig was  bos aanleggen om de be-
bouwing uit het zicht te houden vanuit de 
natuur. De bomen langs de Liebergerweg 
moeten sowieso blijven. We hebben laatst 
actie gevoerd tegen het bomen kappen bij 
het ziekenhuis. De gemeente heeft daar 
een blunder gemaakt. Natuurlijk gaan 
we ook voor het behoud van deze bomen 
vechten. Waarom moet alles wijken voor 
geld? Aan de woorden van de gemeente 
hecht ik weinig waarde. Ze stellen het 
heel mooi voor en gaan daarna hun eigen 
gang.
Duurzaam bouwen is mooi, maar als daar 
bomen voor moeten wijken dan is dat 
voor mij zó dubbel! Wat is er duurzamer 
dan bomen? Anna’s Hoeve is een prachtig 
natuurgebied en dat moet blijven zoals 
het is, inclusief het uitzicht! 

Echtpaar met hond:
Wij wonen tegenwoordig aan de andere 
kant van Hilversum maar onze zoon 
woont hier nog in de buurt, en we komen 
bijna elke dag speciaal hierheen om met 
zijn hond in Anna’s Hoeve te wandelen. 
We genieten hier volop van de rust en de 
natuur.  Wij maakten ons al ongerust over 
die nieuwbouw. We zouden het vreselijk 
vinden als je tegen die woningen aan zou 
moeten kijken en als het hier erg druk 
zou worden. Anna’s Hoeve is zó mooi! 
Het liefst zouden we daar helemaal geen 
bebouwing willen maar dat kan helaas 
niet. 

Man van middelbare leeftijd in elektri-
sche scootmobiel, met twee hondjes:
Ik kom hier om van de natuur te genieten 
en niet om tegen huizen aan te kijken! 
Omdat mijn Opa en Oma hier woonden 

was ik in mijn tienerjaren al heel vaak 
met de hond in Anna’s Hoeve. Later heb 
ik hier ook gehengeld. Ik kom hier erg 
graag. Uitzicht vanaf de speelweide op die 
nieuwbouw zou erg lelijk zijn.

Dame met hond:
Er zijn maar weinig plekken waar je lek-
ker met de hond kunt wandelen. Anna’s 
Hoeve is een mooi stukje natuur waar dat 
kan. Met mooi weer ga ik hier ook vaak 
op het gras zitten en lekker zitten zon-
nebaden. Als je tegen huizen aan zit te 
kijken dan zou het hier een stuk minder 
plezierig worden. Niet leuk!

Hengelaar aan de oever van de Speelwei-
devijver:
Ik ben geboren en getogen in Hilversum 
Oost en kom hier al mijn hele leven. Heel 
lang geleden heb ik mijn handtekening 
gezet voor het behoud van Anna’s Hoeve. 
Ik vind dat het uitzicht vanaf hier zo moet 
blijven als het is. Als je tegen huizen aan 
zit te kijken dan is dat helemaal niks! 
Natuur brengt rust. Het Gooi moet zuinig 
zijn op het groen dat we nog hebben.

Gerard Peet, oud-bestuurslid VBAH 
en oud-redacteur van de Koerier
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Scouting Heidepark al zeventig jaar bewoner
Spelen en ontdekken in Anna’s Hoeve

De natuur ontdekken en leren liefhebben 
is een van de fundamenten van scouting. 
Elke zaterdag, het hele jaar door spelen 
kinderen van Scouting Heidepark hun 
spel in het natuurgebied Anna’s Hoeve. 
Speurtocht, vossenjacht, postenspel, 
oefeningen met kaart en kompas, een 
foto-opdracht, Heideparkers kennen dit 
natuurgebied als hun broekzak. 
Voor veel kinderen is de wekelijkse 
scoutingbijeenkomst een uitlaatklep voor 
alle  opgespaarde doordeweekse energie. 
Ruimte en groen is daarvoor de fijnste 
omgeving. Spelenderwijs ontdekken de 
jonge scouts in de leeftijd van 6 tot 16 jaar 
de natuur, leren er de seizoenen herken-
nen, en bomen en planten te onderschei-
den. 
Hoog(s)tepunt is natuurlijk de Berg van 
Anna’s Hoeve, ideaal voor sleetje rijden 
in de winter, het maken van een horizon-
schets tijdens een zwerftocht, een fysiek 
zwaar onderdeel in een hardloopwed-
strijd of een natuurlijke hindernis in een 
smokkelspel.
Het clubhuis ‘’de Uitkijk’’van Scouting 
Heidepark staat al sinds 1954 aan wat nu 
de Anton Philipsweg heet. Half ver-
scholen in het groen van Anna’s Hoeve. 
Het huidige clubhuis is het tweede op 
deze plek. In 1993 is het vorige, kleinere 
gebouw gesloopt om plaats te maken voor 
een clubhuis dat voldoet aan de eisen van 
deze tijd. Behalve het speelveld rondom 
het gebouw trekken de kinderen wekelijks 
het natuurgebied in. Honderden scouts 
hebben de afgelopen zeventig jaar hier 

geleerd in de natuur te overleven, vuur te 
maken, te kamperen en samen te spelen. 
De veranderingen die Anna’s Hoeve te 
wachten staan zien we met spanning 
tegemoet. Ons vertrouwde speelterrein 
zal veranderen in een groene woonwijk, 
waardoor we onze spelen zullen moeten 
verplaatsen naar een nieuw en onbekend 
gebied. Scouts houden van avontuur. Na-
tuurlijk zullen we onze weg daar wel weer 
vinden en ons spel van verkennen kunnen 
blijven spelen. 
Maar veel oud-scouts zullen met wee-
moed blijven denken aan hun ontdek-
kingsreizen door Anna’s Hoeve.
Als het aan Scouting Heidepark ligt, bou-
wen wij aan de rand van het natuurge-
bied een nieuw, duurzaam en ecologisch 
clubhuis, dat voor de woonwijk waar het 
deel van uitmaakt, een voorbeeld zal zijn 
van wat scouting is. 

door Hans van der Veen                                                    voorzitter stichting Heidepark
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Ik ondersteun de petitie

Naam                                   Woonplaats

...................................   .......................

...................................   .......................

...................................   .......................

...................................   .......................

...................................   .......................

...................................   .......................

...................................   .......................

VBAH
Kamerlingh Onnesweg 250 
1223 JR Hilversum

post
zegel

Wat kunt u doen
kom naar onze actie-stand op de vrijetijdsmarkt 8 sept.
Zaterdag 8 september zijn we actief met 
een actie-stand op/bij de Groest. 
Natuurlijk om leden te werven voor onze 
vereniging. Maar deze keer vooral ook om 
de bedreiging van Anna’s Hoeve bij het 
publiek over te brengen. Zoveel mogelijk 

mensen zullen we vragen onze petitie (zie 
blz 33) te ondertekenen.  Het moet druk 
worden bij de Anna’s Hoeve stand. Dus 
kom ook...het zou ons geweldig stimule-
ren.

kom naar de formele inspraak        half september ?
De Gemeente heeft voor half septem-
ber de formele inspraak gepland. Een 
precieze datum is nog niet bekend. De 
Gemeenteraad(commissie) moet nog 
beoordelen of het masterplan vrijge-
geven kan worden voor inspraak. Wij 
vinden van niet, vinden dat het master-
plan onvoldragen is, zullen dat kenbaar 

maken bij de commissievergadering van 
5 september. Dat is procedureel, maar 
toch belangrijk. Bij de echt inhoudelijke 
inspraak moet u echt komen. Wij zullen 
dan natuurlijk een presentatie van ons 
standpunt geven en van het (voorlopige) 
resultaat van onze petitie. Met veel pu-
bliek maakt dat ook veel meer indruk.

volg de ontwikkelingen en oproepen op de website
Actuele ontwikkelingen, inspraakdata en oproepen op www.vb-annashoeve.nl 
In november komt er weer een nieuwe Koerier.
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                Petitie    Red natuurgebied Anna’s Hoeve

Wij   de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve
   en allen die deze petitie mede ondertekenen.

Constateren dat   de oostelijke uitbreiding van Hilversum met een nieuwe woon-
      wijk een zodanige vormgeving en inrichting lijkt te krijgen, dat 
     dit een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van 
     natuurgebied Anna’s Hoeve.

Verzoeken   - de Gemeente Hilversum de bosrand in het overgangsgebied
       woonwijk / natuurgebied niet te kappen, maar te handhaven 
      als robuuste groene afscherming.
    - In een ruime zone vanaf het natuurgebied uitsluitend laagbouw
       te realiseren.
    - De gevolgen voor de natuur en recreant te onderzoeken en dit
       bij de planvorming nieuwe woonwijk te betrekken.

Wat kunt u doen
ondersteun / onderteken onze petitie

Onder aan de pagina ziet u de petitie staan die we met zoveel mogelijk handte-
keningen willen aanbieden aan de gemeente. 

Ondertekenen kan op 3 manieren:

1.  Via website behoudannashoeve.petities.nl
      Hier vult u uw naam, woonplaats en e-mailadres in, en drukt op de knop 
      ondertekenen.    Let op: u ontvangt dan een bevestigingsmail, die u moet
                   activeren, voordat uw handtekening echt is opgenomen.
Inktvlek effect... geef, bel, mail het websiteadres behoudannashoeve.petities.nl 
door aan uw familie, vrienden, kennissen met verzoek ook te ondertekenen. 
Zo ontstaat een inktvlek van steeds meer ondertekeningen.

2. Of stuur een mail naar petitieannashoeve@upcmail.nl
     Geef hierin aan “ik steun de petitie Anna’s Hoeve”, uw naam en woon-
     plaats...en verzenden.
             NB wij zullen af en toe een digitale nieuwsbrief rond gaan sturen. Wilt 
                              u dat niet, dan moet u de website manier van ondertekenen gebruiken.

3. Of stuur ons een petitiekaartje per post.
     Knip onderstaand petitiekaartje uit, vul uw naam en woonplaats in en doe 
     het zo spoedig mogelijk op de post.
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Open brief aan de bewoners van Hilversum:
Help 

Anna’s Hoeve

Het concept Masterplan.   De Gemeente Hilversum wil naar het oosten uitbreiden met een nieuwe 
woonwijk, pal tegen natuurgebied Anna’s Hoeve. Het wordt de meest dichtbebouwde wijk van Hilver-
sum; 650 mogelijk zelfs 830 woningen. Sommigen zeggen ‘volgepropt’. Dat is te merken aan de hoogte 
(15,18,21,25m) van de bebouwing en aan bouwen strak tegen de randen. Strak tegen de speelstrook An-
thony Fokkerweg (bosrand verdwijnt). Strak tegen de Liebergerweg waarmee ook een bosrand verdwijnt 
en de bebouwing volop zichtbaar wordt vanuit natuurgebied Anna’s Hoeve. Die bosrand ligt op grond 
van GNR, die onder druk gezet wordt om deze natuurstrook (285 dikkere bomen) maar op te offeren. 

Stuur een inspraakreactie naar de Gemeente

Inspraak in uw eigen woorden...heeft verreweg de 
voorkeur, heeft meer gewicht. Dat hoeft geen mooie, 
moeilijke brief te zijn. Gewoon “Ik vind.......” U kunt een 
briefje sturen naar: Gemeente H’sum,    
                                Postbus 9900, 1201 GM,  Hilversum
Of per e-mail naar annashoeve@hilversum.nl
Kopje er boven ‘Inspraak Masterplan’ en dan 
Ik vind ........................................
Ik vind ........................................       Zet uw naam en adres 
er onder, anders is de inspraak niet geldig.  Wilt u zich 
eerst verdiepen in het Masterplan, kijk dan op onze 
website: www.annashoeve.eu of op de website vd Ge-
meente: www.woneninannashoeve.nl   Op 25 okt sluit 
de inspraak, dan moet uw brief bij de Gemeente zijn. 

Kappen bosrand en bebouwing pal op het natuurgebied 
staat model voor een ontwerpconcept van ontsluiten/
stimuleren recreatief gebruik van Anna’s Hoeve. De 
recreatieve druk die dat oplevert zal z’n effect hebben 
op de kwaliteit van de natuur in het gebied. Effecten die 
niet zijn onderzocht

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve dringt middels een petitie aan op drie veranderingen 
aan het Masterplan:  

- De bosrand in het overgangsgebied woonwijk / natuurgebied niet te kappen, maar te handhaven als 
robuuste groene afscherming.

- In een ruime zone vanaf het natuurgebied uitsluitend laagbouw te realiseren. 
- De gevolgen voor de natuur en recreant te onderzoeken en dit bij de planvorming nieuwe woonwijk 

te betrekken
Die punten kunt u natuurlijk ook als inspraakreactie naar de Gemeente sturen, of toevoegen aan uw 
eigen brief.  Anna’s Hoeve en het vijvergebied moet een aantrekkelijk natuurgebied blijven voor ieder-
een. Ook voor de bewoners van de nieuwbouwwijk.   Onze petitie al getekend? Dat kan het makkelijkste 
digitaal, via de website:  www.behoudannashoeve.petities.nl

Bij voorbaat dank voor uw onmisbare hulp!



Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve     20 sept 2012

Nieuwsbrief
Anna’s Hoeve Koerier...Themanummer nieuwe woonwijk
Het masterplan ‘nieuwe woonwijk bij Annas Hoeve’ vormt een ernstige 
bedreiging voor het voortbestaan van dit natuurgebied. Dat concludeert 
de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, al 28 jaar actief in en voor 
dit natuurgebied. Begin juli heeft de vereniging hierover een ‘brandbrief’ 
gericht aan de Hilversumse politiek. Nu is de stap naar publieksacties in-
gezet. Allereerst met brede verspreiding van een actie-Koerier, het blad 
van de vereniging, deze keer geheel gewijd aan het masterplan in relatie 
tot Anna’s Hoeve. Dit wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht, 
met  gemeenschappelijke uitkomst…dit masterplan is een slecht plan.    
Benieuwd naar de inhoud?    > Naar de Koerier  

Petitie...Red natuurgebied Anna’s Hoeve
Om dit veranderd te krijgen is een petitie opgestart die de vereniging met 
zoveel mogelijk handtekeningen wil aanbieden aan de gemeente.  De petitie 
verzoekt om de volgende aanpassingen aan het masterplan:
-  De bosrand in het overgangsgebied woonwijk / natuurgebied niet te kappen, 

maar te handhaven als robuuste groene afscherming.
-  In een ruime zone vanaf het natuurgebied uitsluitend laagbouw te realiseren.
-  De gevolgen voor de natuur en recreant te onderzoeken en dit bij de planvor-

ming nieuwe woonwijk te betrekken
                    Wilt u deze petitie ondersteunen?   > Naar de Petitie  

Beïnvloeden politiek, inspreken bij Raadscommissie 5 sept.
Het raadhuis, de plek waar de beslissingen vallen en waar we ons dus nadrukke-
lijk op richten. Daarin hebben we samenwerking gevonden met de ‘Vrienden van 
het Gooi’. Dat uit zich in een gezamenlijk verzoek aan B&W om natuureffectstu-
die, en bij het inspreken bij de Raadscommissie Ruimte op 5 sept. Voorafgaand 
hieraan hebben we ook de verschillende fracties voor een toelichting ter plekke 
uitgenodigd op Anna’s Hoeve.               

Na drie weken 2000 handtekeningen verzameld
Naast de petitiewebsite worden ook handtekeningen verzameld op 
de (vrijetijds) markt, in de wijk, via verwante verenigingen. Na  drie 
weken zijn er nu bijna 2000 handtekeningen binnen. We gaan door, 
want de reacties zijn hartverwarmend.  RTV N-H is het nog komen 
filmen en heeft er in het weekend 8-10 sept een nieuwsflits over 
uitgezonden.

  > Meer over beïnvloeden politiek  

    > Naar RTV uitzending  

https://dl.dropbox.com/u/55023444/Koerier%20aug12.pdf
http://petities.nl/petitie/red-natuurgebied-anna%E2%80%99s-hoeve
http://www.vb-annashoeve.nl/index.html
http://www.vb-annashoeve.nl/Plan/beinvloeding_politiek.html
http://www.rtvnh.nl/nieuws/86957/Protest+tegen+bomenkap+Hilversum


Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve     22 okt 2012

Nieuwsbrief

Onze Petitie met 3300 handtekeningen overhandigd
Begin sept hebben we een petitie opgestart waarin verzocht wordt om drie 
aanpassingen aan het masterplan nieuwe woonwijk:
-  De bosrand ‘Liebergerweg’ handhaven als robuuste groene afscherming
-  In een ruime zone daarachter uitsluitend laagbouw te realiseren.
-  Een natuureffectonderzoek instellen en bij de planvorming betrekken.
Daar hebben we heel veel bemoediging en steun op gekregen, nu bijna 3300 
handtekeningen. In de bijeenkomst 18 okt zijn die aan de Gemeente overhan-
digd. Maud Naaijkens, die de handtekeningen in ontvangst nam, sprak uit dat 
de gemeente z’n best zal doen om een goede invulling te geven aan de ver-
wachting van zoveel mensen. 

Ook steun van de GNR-klankbordgroep
Onze aanpassingswensen masterplan en de landschappelijke- en natuurwaarden 
die hiermee in het geding zijn, hebben we ook onder de aandacht gebracht van de 
GNR-klankbordgroep gebruikers.  Die hebben laten weten onze visie voluit te steu-
nen en dit onder de aandacht te zullen brengen van de organisatie en het bestuur 
van GNR. We zijn met elke steun blij. Met deze steun zijn we heel blij.            
         > Naar brief Klankbordgroep  

Presentatie inspraakreactie VVG en VBAH
Na inleiding Hetty Laverman, geeft Bart Heller een toelichting op wat er vlg Vrien-
den Van het Gooi beter kan aan het masterplan: Ontsluiting voor fietsers, land-
schappelijke inpassing, duurzaamheid, brede natuur-effect studie. Bart bekemtoont: 
“Zo’n nieuwe wijk bouwen...dat doe je maar één keer. Doe het alsjeblieft goed”!
Martin Triebels belicht namens Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve de vijf 
landschappelijke- en natuurwaarden die in het geding zijn. Daar rekening mee hou-
den betekent voor het masterplan alleen ‘wat minder flexibiliteit naar de markt’.  
           > Naar inspraakbrief VVG  > Naar inspraakbrief VBAH

Volgende uitdaging; HOV en omlegging Weg over Anna’s Hoeve
Veel opmerkingen en vragen m.b.t. onze volgende uitdaging, de HOV en 
beoogde omlegging Weg over Anna’s Hoeve. Aanleiding; de ‘knip-variant’ 
die Anna’s Hoeve echt in tweëen knipt. Een slechte, onwenselijke variant. 
Het bestuur heeft aan wethouder Boog laten weten dat we betrokken willen 
worden in de gedachtenvorming over omlegging-varianten.  Wordt vervolgd.

Bijeenkomst met Vrienden Van het Gooi
Presentatie inspraak, overhandiging petitie

Op 18 okt waren zo’n 30 belangstellenden present op onze bijeenkomst ter 
overhandiging petitie en presentatie inspraakreactie. Vertegenwoordigers 
van de gemeente, raadsleden, buurtbewoners, leden van onze verenigingen. 

      > Meer over de handtekeningenaktie  

http://www.vb-annashoeve.nl/Plan/Resultaat%20petitie.pdf
http://www.vb-annashoeve.nl/Plan/brief%20VBAH.pdf
http://www.vb-annashoeve.nl/Plan/inspraak%20masterplan%20VBAH.pdf
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/media/speerpunten/Hilversum_Annas_Hoeve/Annas%20Hoeve%20-%20concept%20masterplan%20-%20inspraakreactie.pdf
http://www.vb-annashoeve.nl/index.html
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Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve e.o.

Colofon
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van 
de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. 
De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt vier keer per jaar. Overname 
van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Kopij is van 
harte welkom. Aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via     
carolienjansson@hotmail.com of schriftelijk via het postadres van 
de vereniging, zie onderaan deze bladzijde.

Druk:  Drukkerij Brügemann, Hilversum
Opmaak: Martin Triebels
Oplage:     900 exemplaren
Website:     www.vb-annashoeve.nl 
  e-mail website: webmaster@vb-annashoeve.nl 
Redactie: Elze Mulder
  Martina Evers
  Carolien Jansson
Beeldredacteur: Martin Triebels
Verspreiding: John Bouwman e.a.

Het doel van de vereniging:
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel 
Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met een rustige recreatie. 
De vereniging voert de volgende activiteiten uit: overleg met gemeenten en organisaties, 
volgen van actuele ontwikkelingen in het gebied en hierop anticiperen, contacten met 
waterbeheerders en terreinbeheerders, geven van natuureducatieve rondleidingen en 
uitvoeren van beheerwerk en schoonmaakacties.

Postadres Vereniging: Kamerlingh Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:   Martin Triebels    035-6834228 triebels.vbah@upcmail.nl
Secretaris/
  penningmeester:   Hans de Ridder    035-6835031 hans@paulista.demon.nl
Bestuurslid:   Kees van Vliet    035-6833007 krvvliet@gmail.com
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Van de redactie

Inhoud

De redactie is blij met de enthousiaste 
reacties die zij kreeg op het veranderde 
uiterlijk van de Koerier. We brengen 
daarom de Koerier ook in 2013 uit in 
dit handzame formaat met omslag in 
kleurendruk. De Koerier heeft voortaan 
vier keer per jaar eenzelfde uiterlijk; in de 
rechterbovenhoek zult u kunnen zien om 
welke editie het gaat. Door deze werk-
wijze bezuinigen we op de kosten.

In deze Koerier praten wij u bij over alle 
acties die de afgelopen maanden zijn 
ondernomen om onze mening over de 
bouwplannen van de gemeente kenbaar 
te maken. Wat was er veel steun!

Het overzicht van de grondwater- en 
waterstanden wordt voortaan nog één-
maal per jaar geplaatst, evenals het verslag 
van het nuttige werk van de bosploeg en 
de zwerfvuilacties.

Kijkt u ook op de website, zodat u bijblijft 
met alle ontwikkelingen in dit kwetsbare 
gebied? De Koerier kan slechts vier keer 
per jaar een momentopname bieden, de 
website wordt zeer regelmatig bijgewerkt 
met actualiteiten.
De redactie wenst u leesplezier en een ge-
zellige decembermaand toe. De volgende 
Koerier verschijnt in februari 2013. 

Blz.  2 De algemene ledenvergadering, 9 mei 2012

Blz.  4 Terugblik op de actie “nieuwe woonwijk”

Blz.  6 Mijmeringen

Blz.  7 Terugblik op de Vrijetijdsmarkt

Blz.  8 Bosploeg in actie  |  Met kinderen van de Nassauschool

Blz. 10 Wandelingen in het gebied van Anna’s Hoeve

Blz. 14 Opruimactie groot succes

Blz. 15 Liebergerweg fraai gerenoveerd

Blz. 16 De waterstanden

et kinderen van de Nassauschool

Wandelingen in het gebied van Anna’s Hoeve
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De algemene Ledenvergadering, 9 mei 2012
een beknopt verslag

Om acht uur opent de voorzitter, Ruud 
Bochardt, de vergadering. De 23 aanwezi-
gen houden een voorstelronde. De notu-
len van de ledenvergadering van vorig jaar 
worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

Algehele tevredenheid wordt uitgespro-
ken over het resultaat van de sanering 
van de Laarder Wasmeren. Ook met het 
nieuwe fietspad langs de Wasmeren is de 
vergadering tevreden.

De voorzitter neemt afscheid van Sander 
Koopman als eindredacteur van de Koe-
rier.  Sander dankt in zijn afscheidswoord 
het team vrijwilligers van de Koerier.

Webmaster Roel Luijer meldt dat de 
aanloopproblemen van de site verdwenen 
zijn. Het aantal bezoekers van de website 
is op het niveau van 2010.

Het Financieel Jaarverslag wordt goed-
gekeurd en een kascommissie voor 2013 
benoemd. De voorgestelde begroting voor 
2012 wordt goedgekeurd. 

In de samenstelling van het bestuur 
treden veranderingen op. Voorzitter 
Ruud Bochardt treedt af. Zijn huidige 
werkzaamheden, zoals de organisatie van 
de Gooise Bedrijvendag, vallen steeds 
moeilijker te combineren met zijn inzet 
voor de VBAH. Penningmeester Hans de 
Ridder dankt Ruud voor zijn inspannin-
gen voor de vereniging.
Vervolgens wordt Martin Triebels door de 
vergadering benoemd als voorzitter.    
Carolien Jansson treedt toe tot het be-
stuur als algemeen bestuurslid. Beiden 
stellen zich voor aan de vergadering.

De redactie van de Koerier stelt zich met deze foto aan u voor. 
Van links naar rechts Martina Evers, Carolien Jansson, Elze Mulder en Martin Triebels. 
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Tijdens de rondvraag worden enkele vra-
gen gesteld en beantwoord:
Kan een bestuurslid de rol van secretaris 
vervullen? Dit zal besproken worden. Tot 
nu toe vervult Hans een dubbelrol van 
secretaris/penningmeester.
Heeft het nieuwe bestuur plannen om 
kennis te maken met andere organisaties? 
Op korte termijn zal met de Vrienden van 
het Gooi, de relevante wethouder en GNR 
kennisgemaakt worden. 
Wat is het standpunt van de vereniging 
betreffende het “huisje Anna’s Hoeve”?  
Veel aanwezigen zijn voor opknappen, 
maar een formeel standpunt wordt niet 
ingenomen.
Is extra communicatie met de leden nodig 
over de bouwplannen? Indien de bouw-
plannen daar aanleiding toe geven, volgt 
in het najaar nog een extra ALV.
Er wordt voorgesteld om het filmpje dat 

Ron Haanschoten maakte op de website 
te plaatsen. 

Na de koffie geeft de nieuwe voorzitter, 
Martin Triebels, een presentatie over het 
masterplan Anna’s Hoeve, het bouwplan 
van de gemeente. De leden zijn blij met 
de participatie van de vereniging in een 
klankbordgroep van belanghebbenden.
De ledenvergadering is het eens over de 
volgende standpunten:
1) Vanuit Anna’s Hoeve geen zicht op de

bebouwing
2) De Liebergerweg handhaven als fiets-

pad met noordelijk daarvan een bos-
rand

3) De kavels daarachter met ruime zone 
laagbouw

Het volledige verslag is te vinden op de website. 
Wilt u een schriftelijk exemplaar ontvangen dan 
kunt u dit opvragen bij de secretaris, Hans de 
Ridder. 

Ook het bestuur stelt zich graag aan u voor. Met het plaatsen van deze foto hopen zij meer een ge-
zicht voor u te worden. 
Op de foto van links naar rechts: Martin Triebels, Carolien Jansson, Hans de Ridder, Kees van Vliet.
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Terugblik op de actie “nieuwe woonwijk”
door Martin Triebels, voorzitter

Beste lezers,

het themanummer van de Koerier in 
augustus was een mooie aftrap van onze 
acties om het bouwplan veranderd te krij-
gen, om de negatieve effecten op Anna’s 
Hoeve weg te krijgen. Het is niet alleen 
bij het uitbrengen van een thema-Koerier 
gebleven. Als ik er op terugkijk duizelt het 
me gewoon. Hier rechts op een rijtje gezet 
de activiteiten die we hebben ontwikkeld. 

Bij elk punt is wel een verhaal te vertel-
len! De mooiste momenten waren dat 
we elkaar inspireerden, ideeën  werden 
opgepikt, actieve leden die hun schou-
ders er onder zetten.  Bijvoorbeeld hoe 
vanuit de rondleiding met een fractie Jelle 
Harder geïnspireerd werd de bomen in 
de omstreden bosrand te gaan tellen en 
kapitaliseren. Hoe we dat verder hebben 
ingebracht richting media en politiek. 
Een ander voorbeeld is hoe ik, nog als 
aspirant-voorzitter, een IVN-rondleiding 
kreeg van Martina Evers die onder andere 
over de vleermuizen op Anna’s Hoeve ver-

telde. Hoe dat balletje door is gaan rollen 
in een  artikel in de thema-Koerier en in 
onze inspraakreactie. 
Ook hoe – wanneer in een cursus bij de 
Milieufederatie verteld wordt uit een 
‘Handboek actievoeren’ wat je kunt on-
dernemen als er een bouwproject… – 
we elkaar aankijken; met een blik van 
“dat hebben we allemaal gedaan, zonder 
handboek, uit ons creatieve hoofd”.

De cruciale vraag is natuurlijk “wat levert 
het op”. Dat is nu afwachten. De bal ligt 
bij de gemeente met het verwerken van 
de inspraakreacties, hopelijk naar de ge-
wenste aanpassingen op het masterplan. 
Op 29 november horen we er meer van. 
Onze boodschap is in ieder geval goed 
overgekomen en heeft ook begrip gekre-
gen. Hoe we de aanpassingen beoordelen 
en wat we daar eventueel verder in willen 
ondernemen zullen we zo snel mogelijk 
in een digitale nieuwsbrief en op de web-
site laten weten.

de animatiefoto die zo’n beetje het beeldmerk is geworden van onze actie
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Hans de Ridder 
draagt de petitie 
met 3300 handte-
keningen over aan 
Maud Naaijkens, 
projectleider van 
de gemeente

-  Brandbrief naar fracties Gemeenteraad sturen
-  Media-aandacht organiseren, persberichten en artikelen in Gooi&Eemlander
-  Thema(actie)Koerier uitbrengen
-  Petitie opstarten
-  Met de Vrienden van het Gooi (VVG) verbinding leggen
-  Voor fracties rondleiding en uiteenzetting op Anna’s Hoeve organiseren
-  Met VVG naar B&W brief “verzoek om natuureffectstudie” sturen
-  Presentatie op Vrijetijdsmarkt houden
-  Bomen tellen en kapitaliseren
-  Media-aandacht organiseren,  in uitzending RTV-NH interview geven
-  Bij Raadscommissie Ruimte inspreken 
-  Meer handtekeningen verzamelen; markt, wijk, verenigingen
-  Digitale nieuwsbrief rondsturen
-  Verwante verenigingen mobiliseren op handtekeningenactie
-  Met wethouder rondleiding en uiteenzetting op Anna’s Hoeve houden
-  Facebookpagina maken
-  Gemeentelijke informatiebijeenkomsten met VBAH-inbreng bijwonen
-  Inspraakflyer in Oost verspreiden
-  Vervolgcontacten met fracties leggen
-  Klankbordgroep gebruikers GNR om uitspraak vragen
-  Oriëntatie op juridische aspecten doen
-  Inspraakreactie namens VBAH opstellen
-  Presentatieavond voor de overhandiging van de inspraakreactie organiseren
-  Petitie met 3300 handtekeningen overhandigen
-  VBAH-inspraakreactie Presenteren en overhandigen  

Actielijst
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Mijmeringen
Eldertje van Loenen

Met veel plezier, maar ook met groeiende 
bezorgdheid heb ik de laatste Anna’s 
Hoeve koerier gelezen. Immers: Anna’s 
Hoeve is mijn favoriete plekje in Hilver-
sum. Het is voor mij een plek om me één 
te voelen met de natuur. Aan de rand van 
Hilversum, op nog geen tien minuten 
rijden van mijn huis. Als rolstoeler kan ik 
er op de mooie paden prima rijden.
Mijn bezorgdheid werd gewekt door de 
plannen voor de nieuwe woonwijk Anna’s 
Hoeve – in ons Anna’s Hoeve, de ‘groene 
long’ van Hilversum – met zijn grote 
variatie aan bomen en struiken, die vele 
soorten dieren en insecten herbergen, en 
met zijn prachtige vijverpartijen.
In alle jaargetijden is er wel iets om van te 
genieten: zoals ‘s winters het schaatsen, 
in de zomer de kinderen op de speel-
weide, of de jongens die plezier hebben 
bij het vissen. In de lente al het frisse 
jonge groen, in de herfst de schitterende 
kleuren.

Ik geniet er van het zonlicht dat zo mooi 
tussen de toppen van de bomen door valt. 
Van de stilte, de rust, de steeds wisselende 
wolkenluchten. De sierlijke landing van 

een zwaan. Het zoeken naar tamme kas-
tanjes, beukennootjes of eikels. Je vindt 
het allemaal in Anna’s Hoeve.

Of je ziet de mooie grote karpers langs 
de oevers paaien – en de vele kleine visjes 
later hun weg zoeken in de vijvers… De 
rondspringende kikkertjes, met vele 
tegelijk. Je hoort het kloppen van de 
specht, het gekwetter van de koolmeesjes, 
kwakend vliegt er een eend weg. Je ziet 
een klein ringslangetje slingerend door 
de bergvijver zwemmen, en bij de tweede 
vijver ligt een schildpad te zonnen.

En o ja, de uitgegraven poelen, het 
wemelt er van de kikkers en salamanders, 
een jong konijntje springt verschrikt weg, 
boven je zie je een roofvogel in de lucht 
rondcirkelen.

Geen enkel bezoekje aan Anna’s Hoeve is 
hetzelfde, altijd beleef je weer wat anders. 
En zo komt je hoofd tot rust, je gaat on-
der de indruk weer huiswaarts van deze 
prachtige natuur onder handbereik.
Hopelijk zullen de toekomstplannen ons 
dit niet afnemen en kunnen we nog lang 
genieten van wat Anna’s Hoeve heeft te 
bieden. Dit kostbare stukje natuur mag 
niet verloren gaan!

pentekeningen van Aukje Huisman
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Terugblik op de Vrijetijdsmarkt
door Kees van Vliet

De Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve wilde dit jaar tijdens de Vrijetijds-
markt extra de aandacht op zich vestigen. 
Het leek ons namelijk een uitgelezen kans 
om een groot publiek te laten zien wat de 
gevolgen van de nieuwe woonwijk voor 
het natuurgebied Anna’s Hoeve kunnen 
zijn, én natuurlijk om mensen te vragen 
onze petitie te steunen! In de weken voor-
dat het zover was is de inrichting van de 
kraam daarom vernieuwd, er zijn mooie 
grote foto’s en situatieschetsen aangele-
verd en er is een fris groen kleed genaaid. 

Toen ik om half tien kwam aanrijden op 
de Groest met een auto vol spullen, zaten 
Carolien en John al heerlijk in het zon-
netje te keuvelen. Met z’n drieën hebben 
we de stand aangekleed zodat alles goed 
in het oog viel. We stonden voor het Hil-
vertshof (vlakbij de ingang), wat op zich 
een aardige stek was. Heerlijk weertje en 
het liep goed met de handtekeningen. 
Ook Gerard, Meindert, Jelle, Roel, Martin 
en Hans bemanden de stand in wisselen-
de samenstellingen. Gelukkig zijn er elk 
jaar voldoende trouwe leden die de kraam 
willen bemensen, dat is fijn. 

Het vragen om steun en het actief 
aanspreken van passanten was een extra 
uitdaging! Het speerpunt van die dag 
was handtekeningen verzamelen voor de 
petitie, en wel zo veel mogelijk! Die hand-
tekeningen waren nodig om de gemeente 
ervan te overtuigen om de bosrand langs 
de Liebergerweg intact te laten en daar 
net achter laagbouw te situeren.
We wilden het publiek graag duidelijk 
maken dat we niet tegen de woningbouw 

op zich zijn, maar dat wij groot belang 
hechten aan het in stand houden van het 
rustgevende karakter van ons natuurge-
bied. Het werven van leden kwam dit jaar 
op de tweede plaats, evenals het werven 
van leden voor de bosploeg.

Er kwam een tv-ploeg langs van TV 
Noord Holland. John werd door hen geïn-
terviewd en hij heeft onze doelstellingen 
goed verwoord. Om een uur of drie zijn 
we op gaan ruimen, wat later gingen we 
doodmoe maar voldaan weer naar huis. 
Onze inspanningen hadden toch maar 
even 520 handtekeningen én een nieuw 
lid voor de bosploeg opgeleverd!
Nogmaals alle dank voor alle bereidwillige 
hulp op die dag.
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Bosploeg in actie                                        Met kinderen van de 
Nassauschooldoor Gerard Peet

Bosploeg in actie                                        Met kinderen van de 
door Gerard Peet

De Bosploeg van de Vereniging tot Be-
houd van Anna’s Hoeve is tegenwoordig 
bijna iedere woensdagmiddag twee uur 
in touw. Hoofdtaak is het kort houden en 
uitgraven van de Amerikaanse Vogelkers, 
een woekerende en ongewenste exoot 
(een plant die hier van nature niet thuis-
hoort).

Eind augustus werd in het hart van 
Anna’s Hoeve de Japanse Duizendknoop 
ontdekt: in de groenstrook die het Goois 
Natuurreservaat (GNR) tien jaar geleden 
heeft aangeplant als afscheiding tussen 
de twee delen van het parkeerterrein. Die 
Duizendknoop is een woekeraar waar-
mee de Amerikaanse Vogelkers verge-
lijkenderwijs een lieve jongen is. Waar 
de plant zich eenmaal heeft gevestigd, 
vermeerdert hij zich razendsnel en is hij 
alleen met grote moeite uit te roeien. Di-
rect na de ontdekking van deze “horror-
plant” is de Bosploeg aan de slag gegaan 
om hem uit de groenstrook te verwijde-
ren. Op drie woensdagmiddagen zijn de 
planten afgeknipt en via 13 grote plastic 
zakken afgevoerd naar de stort. Want uit 
ieder klein stukje plant waar een knoop 
in zit, kan weer een nieuwe plant groeien 
als het stukje ergens op de grond terecht-
komt. Waarschijnlijk zal de Bosploeg 
nog jarenlang in het groeiseizoen de 
groenstrook regelmatig moeten blijven 
inspecteren om alle nieuwe uitlopers 
direct te verwijderen. Net zolang tot de 
wortels uitgeput raken en afsterven... als 
dat ooit gebeurt.

Op donderdag 18 oktober was er een 
geslaagde heideactie met een klas (groep 
6) van de Nassauschool.

Om twaalf uur kwamen 20 kinderen, de 
leerkracht (juf Deborah) en vier moeders 
naar Anna’s Hoeve fietsen. Een vrijwil-
liger van onze Bosploeg gaf uitleg wat 
er op Het Heitje moest gebeuren om er 
voor te zorgen dat de heide niet in een 
paar jaar verandert in een bos met vooral 
Amerikaanse Vogelkersbomen.

Daarna werden er takkenscharen uitge-
deeld en werd begonnen met wegknip-
pen van de takken van de vogelkers. Na 
een klein half uur werden de afgeknipte 
takken zo veel mogelijk naar de kant 
gesleept. Toen kon er even worden 
uitgerust met iets te drinken, waarna de 
fietstocht terug naar school werd onder-
nomen.

Foto’s van Het Heitje, van voor en na de 
actie, tonen het resultaat van het werk. 
Niet alle vogelkers kon worden wegge-
knipt, maar wel een flinke hoeveelheid.

Iedereen was erg enthousiast over de 
actie. Ondanks de grote dode vogel die 
midden op het Heitje werd gevonden, 
wat een naar gezicht was. 
Eind jaren negentig waren de acties met 
de Nassauschool een jaarlijkse traditie, 
maar die was na 2002 versloft. In 2009 
en 2011 was er weer een actie en nu dus 
in 2012 weer een. En hopelijk volgend 
jaar weer! 

voor meer foto’s en verslag zie op
www.annashoeve.eu in de rubriek natuur
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Door Anna’s Hoeve en omgeving lopen 
verschillende wandelroutes. Enkele 
daarvan zijn heel bekend en worden door 
veel mensen gelopen. Andere zijn minder 
bekend of zelfs verdwenen. Dit artikel is 
een eerste deel in een overzicht van wan-
delingen in het gebied van Anna’s Hoeve.

Historische context
Wandelen zien we tegenwoordig als een 
recreatieve bezigheid. Dat is nog niet zo 
heel lang het geval: ging men vroeger op 
stap dan was dat meestal met een nuttig 
of hoger doel. Vooral handelslieden en 
pelgrims maakten lange wandeltoch-
ten. Tot halverwege de 19e eeuw gingen 
slechts enkelingen er zomaar uit nieuws-
gierigheid of voor hun ontspanning te 
voet op uit. Pas aan het eind van de 19e 
eeuw zien we technische ontwikkelingen 
die de recreatie bevorderen, denk aan de 
trein en de fiets. Nog belangrijker waren 
de veranderingen op sociaal-maatschap-
pelijk gebied. Vanaf 1920 kregen werk-
nemers enige dagen vakantie, de eerste 
groep die dat voor elkaar kreeg was die 
van de diamantbewerkers. Reizen was 
echter, zeker in de crisistijd, vrij kostbaar 
zodat men over het algemeen de recreatie 
dicht bij huis zocht. 

De eerste recreatieve wandelaars 
Eén van de eersten die een wandeltocht 
in de omgeving van Anna’s Hoeve op 
papier zette, was de 19e-eeuwse dominee 
Jacobus Craandijk. In zijn ‘Wandelingen 
door Nederland met pen en potlood, 
deel 4’ (1879) beschrijft hij een wandeling 

waarbij hij, terugkerend van Laren, langs 
de grafheuvels komt: 
’t Zijn grafheuvels uit den voorchristelijken tijd. 
Eer nog de gewijde aarde van die kleine hoogte 
de lichamen der ontslapenen ontving, was de 
heide hier reeds een doodenveld, waar de terp 
boven de urn met de asch der gestorvenen werd 
opgeworpen.
Uiteindelijk liep dominee Craandijk 
via de Liebergerweg (lieberg=liekberg= 
grafheuvel) naar de toen nieuwe wijk 
Over ’t Spoor. Verderop schrijft hij: 
Onze togt is ten einde. Het laatste deel van 
den weg brengt ons weêr te midden van den 
tegenwoordigen tijd. Wij vinden weêr nieuwe 
villa’s, burgerhuizen, arbeiderswoningen aan 
deze zijde van de spoorbaan, een nieuwe wijk 
van Hilversum vormend.
Craandijk kwam dus uiteindelijk uit bij de 
nieuwe wijk Over ’t Spoor. Hij wandelde 
vervolgens door naar het station, om met 
de trein verder te reizen.

In 1905 verscheen ‘Wandelingen door 
Gooi en Eemland en Omstreken’ van 
Prof. J.A. de Rijk. Het is een zeer interes-
sant boek met vele wandelingen, kaartjes 
en foto’s. Bovendien is het gevuld met 
veel advertenties van winkels en bedrijven 
uit die tijd. De professor loopt vanaf de 
Liebergerstraat, Liebergerweg langs de 
Oosterengweg. 
Maar stel u gerust; ziet gij ginds die donkere 
silhouetten der dennenbosschen afsteken tegen 
den blauwen hemel, als een aangename belofte 
van natuurschoon, dat u daar wacht ? En ziet 
gij daar het blinkende zand niet, als een brok 

Wandelingen in het gebied van Anna’s Hoeve.
Een aantal wandelingen historisch uitgediept. 

door Kees van Aggelen
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duin, dat van de kust naar hier verdwaald
 is? Juist, daarheen leidt onze weg.
En even verder: 
Kijk iets verder ligt nòg een meertje, maar niet 
zoo groot als het eerste . In deze plassen wer-
den eeuwen achtereen de schapen gewasschen, 
voordat zij geschoren werden, en zoo ont-
vingen deze meertjes den naam Waschmeer. 
Rechts van den weg ligt, als een nestje in het 
groen verscholen, de aardige Anna’s hoeve. 
Woester en wilder, maar ook schooner wordt 
de natuur om ons, en het kost u geen moeite, u 
hier in een onbewoond land te wanen. 
De Rijk vervolgt zijn wandeling richting 
provinciegrens, Groeneveld en Eemnes.

‘Recreatief ’ wandelen
De periode 1880-1940 was erg belangrijk 
voor de toeristische en recreatieve
ontwikkeling van Hilversum en omge-
ving. Zo kwam er een spoorlijn (1874), 
en in 1920 werd in Hilversum de VVV 
opgericht, die in het Verkeershuis van 
architect W.M. Dudok zetelde. 
In de periode 1920-1940 ontstonden er 

wandelclubs, er werden fiets- en wandel-
paden aangelegd, en er kwamen thee-
huizen en kiosken in bos en hei, zoals De 
Heidebloem, Het Bluk, Anna’s Hoeve, 
Onder de Dennen en Kievitsdal.
Naarmate men ook hier in het Gooi meer 
vrije tijd kreeg, trok men er wandelend 
of fietsend op uit, de natuur in, bezocht 
een speeltuin of ging iets nuttigen bij een 
theehuis zoals Anna’s Hoeve. 

Het Voetstappenpad
In 1938 richtte de Stichting het Gooisch 
Hotelplan zich tot de gemeenteraad. Men 
wilde de streek aantrekkelijker maken 
voor toeristen, bijvoorbeeld door het aan-
tal wandel- en fietspaden uit te breiden. 
De toenmalige directeur van publieke 
werken vond dat er genoeg fietspaden 
waren en richtte zich op een nieuw 
wandelpad. Met de rentmeester van het 
Gooisch Natuurreservaat, de heer W. 
Burdet, kwam hij tot de conclusie ‘…dat 
vele wandelaars aan een wandeling langs 
ongebaande wegen de voorkeur geven. 
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Op grond van deze overwegingen zijn 
de gedachten bepaald op een wandelweg 
rond de bebouwde kom dezer gemeente.’

De wandelweg werd een route rond de 
gehele bebouwde kom van Hilversum. De 
gemeente liet de aanleg van dit Voet-
stappenpad uitvoeren in het kader van 
de ‘werkverschaffing’. Twaalf jeugdige 
werklozen gingen onder leiding van een 
voorman van de gemeente aan de slag. 
Niet alleen de wandelpaden werden aan-
gelegd, ook de zitbanken en de beroemde 
betonnen paaltjes met voetafdruk werden 
door werklozen vervaardigd.

Rond Anna’s Hoeve was de route van dit 
Voetstappenpad in 1939 oorspronkelijk 
anders dan tegenwoordig. Op de Wester-
heide liep men langs de (nu verdwenen) 
schaapskooi bij de Aardjesberg naar de 
Zuiderheide. Vervolgens liep men pal 
langs het Laarder Waschmeer en ging 
men langs theehuis De Heidebloem, 
door Anna’s Hoeve naar de onbewaakte 
spoorwegovergang. Daar ging het via de 
Huydecopersweg naar het Hilversumse 
Waschmeer.  De totale aanlegkosten 
werden beraamd op fl. 15.000,- Van dat 
bedrag was fl. 3000,- direct ten laste van 
de gemeente, de rest was subsidie.

De feestelijke opening van de wandelrou-
te op tweede pinksterdag 1941 ging niet 
door. De organisatie verbood deelnemers 
in uniform te komen, en de Nationaal 
Socialistische Jeugdstorm (een afdeling 
van de N.S.B.) wilde dat juist wel. Het 
organisatiecomité wilde geen heibel – en 
dus ging het feest niet door! Na de oorlog 
raakte het Voetstappenpad snel in verval 
en tegen de negentiger jaren was het zelfs 
grotendeels overwoekerd. De routepaal-
tjes waren door de mosaangroei vrijwel 

niet meer te zien. 

Bij het 65-jarig bestaan van het GNR in 
1997 werd besloten om het Voetstappen-
pad in ere te herstellen. De route werd 
wat aangepast. Via de Westerheide en de 
Zuiderheide loopt de route nu naar uit-
spanning ’t Bluk. Daarna gaat het onder 
het viaduct met de faunapassage door 
en langs de oude grenspaal nr. 8, met 
daarop de wapens van Utrecht en Hol-
land. Deze paal dateert van 1719 maar is 
in 1923 gerestaureerd. Vanwege de leeuw 
in het wapen wordt dit soort palen ook 
wel leeuwenpalen genoemd. Langs de 
Dr. Albert Schweitzerweg komt men dan, 
ongeveer een kilometer na de onbewaakte 
spoorwegovergang, uit bij Kievitsdal. 

Bij de parkeerplaats bij het huisje Anna’s 
Hoeve is een zg. ‘opstappunt’ voor het 
Voetstappenpad. 

Het gidsje ‘Voetstappenpad, 
een Hilversums wandelpad 
met geschiedenis’ (samenge-
steld door Helene Heckman 
e.a.) is verkrijgbaar bij het kan-
toor Goois Natuurreservaat 
en ANWB/VVV te Hilversum. 
(€ 5,-)

Kees van Aggelen is bestuurslid van 
de Hilversumse Historische Kring 
‘Albertus Perk’. 
Hij deed o.a. onderzoek naar de 
geschiedenis van Anna’s Hoeve en 
publiceerde daar ook over.

Leeuwenpaal nr. 8
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Bosmeertje Het voetstappenpad loopt door het oostelijke deel van Anna’s Hoeve,
  brengt de wandelaar o.a. langs het idyllische bosmeertje.
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Zwerfvuilacties groot succes
door Martina Evers

In het in prachtige kleuren getooide 
herfstbos van Anna’s Hoeve waren op een 
mooie zaterdagochtend in oktober 22 
vrijwilligers aan het werk om zwerfvuil te 
jutten. Na twee uurtjes werken lagen er 
op drie plekken weer bergen rommel om 
af te voeren.

De totale ‘vangst’ van deze actie was 23 
volle vuilniszakken, een oud bouwhek, 
een fietswiel, een jerrycan, een scooter-
body en twee kofferdeksels. Verder twee 
kapotte vouwstoelen en een paraplu, een 
krantendump, een complete keukenver-
bouwing met zeil, tegels en restanten 
verf/verfrollers, maar ook brokken hout 
met dakbedekking erop. Verder haalden 
we met een kruiwagen op diverse plek-
ken puin en kapotte stoeptegels weg. En 
– er werd een potje met een ‘weesboekje’ 
gevonden, een soort flessenpost om als 
cadeautje gevonden te worden.
Bij de eerdere acties dit jaar, op 17 maart 
en 30 juni, waren we met respectieve-
lijk 31 en 14 mensen aan de slag en werd 
gemiddeld dezelfde hoeveel-
heid en soort vuil opgeruimd.

Een aantal mensen ging dit keer eerst 
aan de slag langs de Anthony Fokkerweg. 
Met afzetlint werden bomen gemarkeerd 
die op de nominatie staan om gekapt te 
worden voor de bouw van de toekomstige 
wijk. De bedreiging van kap is nu zicht-
baar voor iedereen die daar langskomt.

Na afloop smaakte ons in Grand Café Sint 
Joseph de koffie/thee met appeltaart zeer 
goed: met dank aan Versa Welzijn.
Anna’s Hoeve ligt er weer netjes bij. Ook 
in 2013 gaan we weer drie keer zwerfvuil-
ruimen. Wie mee wil doen met zwerf-
vuiljutten in Anna’s Hoeve is weer van 
harte welkom. Schrijf deze data vast in 
uw agenda: zaterdag 16 maart, 15 juni en 
12 oktober, altijd van 10 tot 12 uur. Mis-
schien kunt u niet alle keren, of niet de 
volle twee uur, maar dat is geen probleem, 
meedoen is geheel vrijblijvend.
Vele handen maken licht werk en hoe 
meer mensen, hoe gezelliger het is en hoe 
groter het gebied dat we kunnen onder-
houden.

gemiddeld dezelfde hoeveel-
heid en soort vuil opgeruimd.

14



Liebergerweg fraai gerenoveerd
door Gerard Peet

Het met een slagboom afgesloten stuk 
Liebergerweg voorbij de Anthony Fokker-
weg is fraai  door de gemeente Hilversum 
gerenoveerd. Toen in 1993 Anna’s Hoeve 
in bezit kwam van het Goois Natuur-
reservaat, was de ondergrond van deze 
weg daar ook bij, maar de Gemeente 
bleef verantwoordelijk voor het wegon-
derhoud. Dat beperkte zich tot het af en 
toe dichtstoppen van opdooigaten en het 
verwijderen van opdringend groen langs 
de wegranden. De kwaliteit van het asfalt 
werd steeds slechter. Vanaf 16 juli dit jaar 
werd er op het oude asfalt een nieuwe 
(iets smallere) asfaltlaag aangebracht, die 
(op 8 augustus) werd voorzien van witte 
belijning, waardoor het er nu echt uitziet 
als een fietspad in twee richtingen. In 
feite is het dat ook, want gemotoriseerd 
verkeer is hier al meer dan 50 jaar verbo-
den, behoudens toegestaan dienstverkeer.  

Ook de aansluitingen op de bestaande 
bestrating aan de Hilversumse kant 

zijn vernieuwd: op 9 augustus werd aan 
de voet van het talud  een stuk terrein 
geëgaliseerd waardoor er een parkeerter-
reintje ontstond.  Er bleef echter nog  een 
probleem met de regenwaterafvoer. Op 
de paadjes langs de slagboom bleven na 
regenval langdurig plassen staan. Er was 
wel een putje ( “straatkolk”) maar dat 
lag te hoog. Op 20 en 21 augustus werd 
het putje een stuk richting de slagboom 
verplaatst en was het probleem aan de 
zuidkant verholpen. Op 16 en 17 oktober 
kwam er tenslotte ook zo’n putje aan de 
noordkant. De voornaamste toegang tot 
Natuurgebied Anna’s Hoeve ligt er nu 
keurig bij, na een regenbui zijn het par-
keerterrein en de paadjes weer snel droog.

Berichten over deze werkzaamheden (met foto’s) 
staan op onze website www.annashoeve.eu in de 
rubriek Diversen, Overig (berichten van 16 juli, 9 
en 24 augustus). 
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DE WATERSTANDEN        een toelichting bij de peilgrafiek
door Gerard Peet

peildatum

cm boven NAP

De bovenste lijn toont het verloop van het 
waterpeil van de vijvers van Anna’s Hoeve; 
de onderste lijn het verloop van de Educa-
tieve Grondwatermeter op de Speelweide. 
Wanneer er een tijdlang helemaal geen 
nieuw water in de vijvers zou komen, zou-
den beide lijnen met elkaar gaan samen-
vallen. Hoe groter het verschil is tussen 
beide lijnen, hoe sneller het waterpeil bij 
droogte zakt. De vijvers worden (behalve 
door invallend regenwater) gevoed door 
water uit het hemelwaterriool van de 
wijken in Hilversum Oost en Hilversum 
Zuidoost waar een gescheiden rioolstel-
sel is aangelegd. Verder is er nog een vrij 
constante stroom “interceptiewater” uit 
het voormalige drinkwaterpompstation 
Westerveld aan de Larenseweg. Dit wordt 
tegenwoordig echter eerst gebruikt om 
de Lorentzvijver, Van Riebeeckvijver en 
Laapersvijver op peil te houden; alleen 
wat overblijft is voor Anna’s Hoeve. Sinds 
half april is het diverse keren gebeurd dat 
het vijverpeil nog slechts enkele centi-
meters hoger stond dan het grondwater. 

Dat was altijd in regenloze periodes met 
weinig of geen toevoer van interceptiewa-
ter naar Anna’s Hoeve.   
Alle pieken in het vijverpeil corresponde-
ren met grote regenval. Bijvoorbeeld de 
eerste dagen van augustus. In 6 dagen viel 
er toen ongeveer 67 mm. (Dat is weinig 
minder dan wat er gemiddeld in een hele 
maand valt.)  De vijvers stegen daardoor 
40 centimeter. Maar in de regenarme 
weken daarna zakte het peil weer blik-
semsnel. Dat patroon is op veel plekken 
in de grafiek te zien. 
Het aangegeven “streefpeil” (220 tot 240 
cm) wordt sinds de waterbodemsane-
ringen bijna nooit meer gehaald. In 2012 
alleen in januari, na ca. 74 mm regen van 
29 december tot 4 januari, bij een hoge 
grondwaterstand. Bij dit streefpeil zien 
alle vijvers er mooi gevuld uit, wat land-
schappelijk het mooiste beeld oplevert. 
Vroeger was dit het streefpeil voor de 
Speelweidevijver, die toen nog kunstma-
tig hoog werd gehouden door een “dam-
metje”.
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Lidmaatschap
Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden. Informatie 
inwinnen en aanmelden kan bij de secretaris. De contributie bedraagt € 1,83 per jaar.
Wijzigingen in uw gegevens, bijvoorbeeld bij een verhuizing, geeft u telefonisch of per mail 
door aan de secretaris. Uw schriftelijke wijziging stuurt u naar het postadres.
 
Handige informatie:
Websites: www.vb-annashoeve.nl
  www.gnr.nl
  www.hilversum.nl 
  www.vriendenvanhetgooi.nl 

GAD toezicht en handhaving: 035-6991888, menukeuze 4
Milieuklachtentelefoon:  0800-6586734
Politie:    0900-8844
Informatie schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

Digitale nieuwsbrief
De Koerier verschijnt  vier keer per jaar. De berichtgeving is daardoor vaak niet actueel. Om 
belangstellenden op de hoogte te houden van recent nieuws sturen wij geregeld een digitale 
nieuwsbrief rond. U kunt zich daarvoor aanmelden door uw e-mail adres te sturen naar 
webmaster@vb-annashoeve.nl onder vermelding van ‘nieuwsbrief’. U wordt dan opgeno-
men in het bestand en krijgt de nieuwsbrief automatisch toegestuurd

6.  De Berg
7.  Bergvijver
8.  Heitje
9.  Geitenweitje
10. Bospoel
x    Nieuwe poel

1.  Speelweide
2.  Speelweidevijver
3.  Witte strandje
     rechts daarboven; de oude poel
4.  voormalig Restaurant
5.  Woning Anna’s Hoeve

Plattegrond van 
Anna’s Hoeve





Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve     28 nov 2012

Nieuwsbrief

Informatiebijeenkomst over definitief Masterplan opgeschort.
Onze vereniging was uitgenodigd voor een bijeenkomst Klankbordgroep, 
waarin we geïnformeerd zouden worden over de aanpassingen die de 
Gemeente naar aanleiding van onze en andere inspraak heeft aangebracht 
in het Masterplan. In de Koerier hebben we aangegeven; “op 29 november 
horen we er meer van, en hoort u er ook meer van”. Helaas…de bijeen-
komst is opgeschort. Er zouden te veel afmeldingen zijn. Het wordt nu 
januari 2013.  Geduld!

Onderhoud bomen langs spoor
Rond het weekend 24/25 nov start een bedrijf “boomverzorger” met 
onderhoud van bomen in zone langs het spoor. Dat gebeurd in op-
dracht van Prorail, is afgestemd met GNR. Het gaat om het verwijde-
ren van dode takken en dode bomen die risico kunnen geven m.b.t. 
spoorveiligheid. Schrik niet en denk dus niet dat al een aanzet wordt 
gegeven tot aanleg ‘Provinciale weg’.       

Weg over Anna’s Hoeve…naar een Provinciale weg?
over de plannen tot verlegging van de WoA

Ooit een smal B-weggetje, aangelegd als verbinding naar de 
toen nieuwe Volkshogeschool Drakenburg, nu door steeds 
meer automobilisten gezien als een handige verbinding 
naar de snelweg. Sluipverkeer eigenlijk, door de Gemeente 
gehonoreerd met stiekeme wegverbreding. Het heeft ons 
een steeds drukkere weg opgeleverd en noordelijke Anna’s 
Hoeve vrijwel afgesneden. Maar de Provincie wil daar iets 
aan doen!  Een VBAH-afvaardiging toog dus 21 nov naar de 
Provincie met vragen en ideeën over hoe krijgen we weer 
rust en ruimte in het natuurgebied. “Willen we al dat drukke 
(sluip)verkeer wel in dit gebied, hoe houd je onwenselijk 
verkeer weg, wat is eigenlijk de noodzaak van een weg naar 
oprit 10”. Geen antwoord op deze vragen. Geen afweging 
verschillende varianten. Wel een kaartje in onze handen ge-
drukt…”dit is het”. Stelligheid die later weer is gerelativeerd, 
er zou wel te praten zijn. Hoe je ook over het tracé van die 
provincieweg denkt, het wordt in ieder geval een weg die 
nog meer verkeer aan gaat trekken, nog drukker.

Lees het verslag bezoek aan Provincie
Reageren?  Mail de voorzitter

Grote kaart?

http://www.vb-annashoeve.nl/Vereniging/nieuwsbrief_a_28%20nov.pdf
mailto://wegoverannashoeve@upcmail.nl
http://www.vb-annashoeve.nl/Vereniging/nieuwsbrief_b_28%20nov.pdf
http://www.vb-annashoeve.nl/index.html


Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve     24 dec 2012

Nieuwsbrief

Het slechte nieuws... wegverlegging toch door speelstrook.
Bij ons vorige contact over de verlegging Weg over Anna’s Hoeve kregen we een kaartje met tracé 
getekend door de nieuwe woonwijk. Een fout vlg provincie en gemeente, hersteld met nieuw kaartje 
waarin het tracé door de speelstrook komt te lopen. Slecht nieuws voor al die kinderen en bewoners 
die elke dag zo genieten van de speelstrook. Slecht nieuws ook voor ons, want hier spelen en recre-

Onze goede wensen
Allereerst GNR gefeliciteerd met het 80-jarig bestaan, en dat ze 
hun goede zorg voor de Gooise natuur nog maar vele jaren mo-
gen voortzetten. En alle anderen -leden, lezers- dat u ook in het 
nieuwe jaar onbekommerd van die natuur mag genieten .

Het goede nieuws...plan nieuwe woonwijk aangepast
Afgelopen zomer hebben we ons ingezet voor veranderingen in 
het plan nieuwe woonwijk. We wilden dat in het plan meer reke-
ning gehouden werd met natuurgebied Anna’s Hoeve, spitsten 
dat toe op drie punten:
1) Behoud de bosrand noordelijk van de Liebergerweg. 
2) Pleeg laagbouw in de zone achter de bosrand 
3) Houd een breed effectenonderzoek naar de gevolgen voor 

natuur en recreatie. 
In het nu verschenen aangepaste plan nieuwe woonwijk blijken 
ze alle drie te zijn opgevolgd. Een fantastisch resultaat. Compli-
menten ook voor het luisterend vermogen en flexibiliteit bij de 
gemeente. De basis is gelegd voor een goede balans tussen nieu-
we woonwijk en natuurgebied. De verdere ontwikkeling nieuwe 
woonwijk zullen we blijven volgen, de balans blijven bewaken.

Naar nieuwe plattegrond
Naar het aangepaste masterplan

Naar verslag contact 17 dec

eren ontlast natuurgebied Anna’s Hoeve. Provincie en gemeente gaan 
nog wel broeden op alternatieven en hebben het plan om de zaak ca 
febr/mrt ’13 voor te leggen aan omwonenden en andere belangheb-
benden. Wij gaan ons beraden op wat onze insteek in deze wordt.                 

http://www.woneninannashoeve.nl/Masterplan/default.aspx
http://www.vb-annashoeve.nl/index.html
http://www.vb-annashoeve.nl/index.html
http://www.vb-annashoeve.nl/Vereniging/Plattegrond%20masterplan.pdf
http://www.vb-annashoeve.nl/Vereniging/Verslag%20vervolgcontact%2017-12.pdf
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Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve e.o.

Colofon
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van 
de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. 
De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt vier keer per jaar. Overname 
van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Kopij is van 
harte welkom. Aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via     
carolienjansson@hotmail.com of schriftelijk via het postadres van 
de vereniging, zie onderaan deze bladzijde.
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Het doel van de vereniging:
De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve is opgericht in 1984 en heeft tot doel 
Anna’s Hoeve in stand te houden als natuurgebied met een rustige recreatie. 
De vereniging voert de volgende activiteiten uit: overleg met gemeenten en organisaties, 
volgen van actuele ontwikkelingen in het gebied en hierop anticiperen, contacten met 
waterbeheerders en terreinbeheerders, geven van natuureducatieve rondleidingen en 
uitvoeren van beheerwerk en schoonmaakacties.

Postadres Vereniging: Kamerlingh Onnesweg 250, 1223 JR Hilversum

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:   Martin Triebels    035-6834228 triebels.vbah@upcmail.nl
Secretaris/
  penningmeester:   Hans de Ridder    035-6835031 hans@paulista.demon.nl
Bestuurslid:   Kees van Vliet    035-6833007 krvvliet@gmail.com
Bestuurslid/
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In deze winterkoerier vooral aandacht 
voor bedreigingen in en rondom Anna’s 
Hoeve. U krijgt informatie over de voort-
gang wat betreft onze successen in het 
bouwplan van de gemeente. Maar ook 
vertellen we u over de plannen rondom 
de busbaan en een mogelijke wegverleg-
ging.

In Anna’s Hoeve zelf rommelt het letter-
lijk: flink wat mensen storen zich aan de 
achteloosheid van recreanten. U bent van 
harte welkom bij de Lenteschoonmaakac-
tie op zaterdag 16 maart van 10 tot 12 uur. 
We verzamelen op de parkeerplaats bij de 
vissteiger. Doe bij voorkeur oude kleren 
en (rubber)laarzen of werkschoenen aan!! 
Voor vuilniszakken en vuilgrijpers zorgen 
wij. 16 maart is het landelijk NLDoet, vele 
vrijwilligers steken dan de handen uit de 

mouwen in het belang van een ander of 
een gedeeld belang. Onze lenteschoon-
maak is aangemeld als activiteit bij NL-
Doet. Ook op 15 juni en 12 oktober bent u 
welkom, altijd van 10 tot 12 uur. De acties 
zijn helaas noodzakelijk.

De algemene ledenvergadering van de 
vereniging wordt dit jaar gehouden op 
donderdagavond 23 mei, vanaf half acht. 
Meer informatie volgt in de Koerier van 
april.
Kijkt u ook op de website, zodat u bijblijft 
met alle ontwikkelingen in dit kwetsbare
gebied? De Koerier kan slechts vier keer 
per jaar een momentopname bieden, de
website wordt zeer regelmatig bijgewerkt 
met actualiteiten.
De redactie wenst u leesplezier, de vol-
gende Koerier verschijnt in april 2013.

Winters plezier op Anna’s Hoeve voor scouting

Herfst- en wintermijmeringen

Folder- en krantendumping

Egel,     tekening Aukje Huisman



Ruimtelijke bedreigingen . . . goed nieuws / slecht nieuws
door Martin Triebels, voorzitter

Afgelopen zomer hebben we ons ingezet 
voor veranderingen in het plan nieuwe 
woonwijk. We wilden dat in het plan 
meer rekening gehouden werd met na-
tuurgebied Anna’s Hoeve, spitsten dat toe 
op drie punten:

Behoud de bosrand noordelijk van de 1. 
Liebergerweg. 
Pleeg laagbouw in de zone achter de 2. 
bosrand. 
Houd een breed effectenonderzoek 3. 
naar de gevolgen voor natuur en 
recreatie.

In het nu verschenen aangepaste plan 
nieuwe woonwijk blijken ze alle drie te 
zijn opgevolgd. Een fantastisch resultaat. 
Complimenten ook voor het luisterend 
vermogen en flexibiliteit bij de gemeente. 
De basis is gelegd voor een goede balans 
tussen nieuwe woonwijk en natuurge-
bied. 

Natuur-effectenonderzoek

Daarmee is het nog niet gedaan. We hou-
den in ieder geval de vinger aan de pols 
m.b.t. het natuur-effectenonderzoek. Dat 
gaat uitgevoerd worden door een onaf-
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Masterplan “nieuwe woonwijk” aangepast

>  V E R B E T E R I N G  >hoge bebouwing tot tegen de Liebergerweg,
bosrand noordelijk van Liebergerweg gekapt. Masterplan oud

daardoor vanuit Anna’s hoeve
voluit zicht op bebouwing
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hankelijk deskundig bureau ‘Arcadis’. Zo’n 
bureau wordt wel gevoed, bijgepraat door 
opdrachtgever (gem) en andere direct 
betrokkenen (GNR). Uitgangspunten en 
aannames in het onderzoek kunnen van 
invloed zijn op conclusie/advies, en dat 
weer op wandelmogelijkheden, natuur 
en natuurbeleving in het gebied. Zaken 
die wij belangrijk vinden. Bij de eerste 
verkenning t.b.v. het onderzoek hebben 
we dus onze vragen en opmerkingen ge-
plaatst. We gaan er vanuit dat die worden 
meegenomen. Positief is dat het onder-
zoek niet alleen kijkt naar de nieuwe 
woonwijk, maar ook naar de geplande 
busbaan, verlegging Weg over Anna’s 
Hoeve, verbreding A27. Van die projecten 
bij elkaar dus het effect op het natuurge-
bied en welke maatregelen/aanpassingen 

daarin het beste te nemen zijn.

Verlegging Weg over Anna’s Hoeve 

We hebben altijd al gezegd dat de ver-
schillende projecten elkaar raken, dat 
je niet over de nieuwe woonwijk kunt 
praten zonder ook over de verlegging 
Weg over Anna’s Hoeve te praten. Daarin 
werden we verrassend bevestigd toen 
we in november bij de provincie een 
tracékaartje kregen met de verlegging 
dwars door de nieuwe woonwijk gete-
kend. Wat er daarna precies gebeurd is in 
gemeente/provinciehuis weten we niet, 
maar in december kregen we een nieuw 
tracékaartje, nu met de verlegging dwars 
door de ‘nieuwe’ speelstrook getekend. In 
weerwil van alle beloftes die daarover aan 
bewoners gedaan zijn. 

>  V E R B E T E R I N G  > Masterplan aangepast

bebouwing daardoor nauwelijks
zichtbaar vanuit Anna’s Hoeve

bosrand behouden, 
daarachter lage bebouwing



Slecht nieuws voor al die kinderen en bewoners die elke dag zo genieten •	
van de speelstrook.
Slecht nieuws ook voor ons, want hier spelen en recreëren ontlast natuur-•	
gebied Anna’s Hoeve
Slecht nieuws voor het masterplan die de speelstrook al had omarmd als •	
element in de openbare groenstructuur van de nieuwe wijk.
Slecht nieuws voor de sociale verbinding oude wijk / nieuwe wijk. Kinde-•	
ren die hier spelen, bewoners die elkaar hier ontmoeten.
Slecht nieuws voor Anna’s Hoeve als poort tot de natuur. Een poort waar •	
nu een drukke-weg-barrière voor komt te liggen.
Slecht nieuws voor de belastingbetaler die een dure speelstrook na 2 jaar in •	
de kapitaalvernietiging terecht ziet komen.
Slecht nieuws voor de geloofwaardigheid van de politiek, die zo beloofd •	
heeft dat een (wezenlijke) verandering van de speelstrook moet steunen op 
draagvlak bij de bewoners.

4

We hebben provincie/gemeente voorge-
houden dat hun plannen steeds vastere 
vorm krijgen, maar er nog nooit ook maar 
iets aan bewoners is voorgelegd. Dat wil 
men in februari/maart gaan doen. Wij 
gaan het niet afwachten. Woensdagavond 

13 febr zullen we inspreken bij de Raads-
commissie Ruimte. We zullen de raadsle-
den vragen te kiezen voor de natuur, voor 
de mensen, voor plezierig groen wonen. 
Niet voor deze weg.   

Zorg dat u er bij bent.

De verlegging Weg over Anna’s Hoeve: vanuit de Minckelerstraat, via de Anth. Fokkerweg en dan 
verder langs het spoor richting Baarn. Dit is het voorkeurstracé van gemeente & provincie. Aan-
vankelijk was het tracé getekend door de nieuwe woonwijk, zie het gestippelde tracé. Een maand 
later werd dat ingetrokken en kregen we het kaartje met tracé door de speelstrook. Het masterplan 
is inmiddels ingediend bij de gemeenteraad, zonder weg door de nieuwe woonwijk.
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Een foto-animatie van hoe straks de speelstrook wordt weggebulldozerd.
Het tracé door de speelstrook illustreert een krampachtig streven om toch maar een verbindings-
weg door/langs Anna’s Hoeve en de Ecologische Hoofd Structuur te krijgen. Zo’n weg past daar 
niet meer. Zo’n weg is met de verbeteringen aan Larenseweg en Soestdijkerstraatweg ook niet meer 
nodig. De VBAH dringt er sterk op aan de Weg over Anna’s Hoeve af te sluiten.
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Einde Speelplaats Anthony Fokkerweg in zicht?
door Jan-Paul van Hemert

De geruchtenstroom dat de in 2010 
aangelegde speelstrook langs de Anthony 
Fokkerweg zijn langste tijd heeft gehad 
blijft aanhouden. En dat terwijl eind 2012 
de hekken om de speelkooien nog zijn 
vervangen. Wat is er aan de hand?

In de periode dat de brandweerkazerne 
gebouwd werd zijn er met de gemeente 
Hilversum afspraken gemaakt. Onderdeel 
van die afspraken was dat de groenstrook 
in overleg met bewoners uit de directe 
omgeving ontworpen en ingericht zou 
worden. Deze afspraak is door de Ge-
meente Hilversum dan ook volledig 
nagekomen.

Het resultaat mag er zijn, een mooie plek 
met mooie speelvoorzieningen waar dan 
ook heel veel gebruik van wordt gemaakt.

Ongeveer in dezelfde periode kwam 
er een discussie over een busbaan met 
bijbehorend tracé. Er was sprake van dat 
de busbaan over de speelstrook zou gaan 
lopen… 

Op verschillende vragen daarover vanuit 
bewoners is door de gemeente telkens 
ontwijkend geantwoord:

eerst •	 wat aanleggen en dan weer 
weghalen om asfalt neer te kunnen 
leggen, dat zou politiek gezien niet 
slim zijn om te doen;
de investering in de speelstrook is •	
daar te groot voor;
het is nog onbekend hoe het bus-•	
baantracé gaat lopen.

De busbaan komt waarschijnlijk niet op 
deze locatie. Waar nu wel sprake van is, 
is dat de tweebaansweg die door Anna’s 

Bronvermelding
* Plankaart Groenstrook Anthony Fokkerweg
* Besluit Groenstrook Anthony Fokkerweg
* Toelichting en Regels Groenstrook Anthony

 Fokkerweg

Jan-Paul van Hemert is vanuit de bewoners 
commissie Anthony Fokkerweg / Kamrad nauw 
betrokken bij de realisatie van de speelstrook

Hoeve loopt verlegd gaat worden. En ja-
wel: waar is die weg dan gedacht? Over de 
Speelstrook! Dit is dus een nieuwe bedrei-
ging voor de net aangelegde speelstrook.

De verbazing en verontwaardiging zullen 
groot zijn als mocht blijken dat dit ge-
rucht werkelijkheid gaat worden. Dit zou 
niet passen binnen de toenmalige inspan-
ningen die verricht zijn door buurtbewo-
ners en jeugd, en ook door afdelingen van 
de Gemeente Hilversum.

Vanuit de goede samenwerking welke er 
is met de Gemeente Hilversum hopen 
omwonenden dan ook van harte dat deze 
bedreiging snel door de Gemeente Hilver-
sum van tafel gehaald zal worden.



7

Dierbare jeugdherinneringen aan Anna’s Hoeve
Saskia Koekoek

De belangrijkste jeugdherinnering aan 
AnnaÁs  Hoeve is voor mij het sleetje 
rijden vanaf de berg.

Ik kan me herinneren dat ik dat met m’n 
vader en zusje deed, je moest goed afrem-
men om niet op de weg terecht te komen. 
Daarna weer naar boven waar we langs 
een brullend jongetje liepen; hij wilde 
niet sleeën.

Even verderop, bijna boven, gleed het 
sleetouw uit m’n vaders hand en de slee 
gleed steeds harder met een vaart achter-

stevoren naar beneden, recht op dat brul-
lende jongetje af, dat nog steeds stond te 
roepen dat hij niet wilde sleeën.

Wat er toen gebeurde kun je bijna al 
raden, het was te mooi voor een homevi-
deo, we hadden ook geen camera bij ons. 
De slee raakte de kuiten van het brullende 
jongetje, hij viel pardoes boven op de slee 
en sleede met een bloedgang de berg af!!!

Wat hebben wij gelachen! En nog heel 
lang, nu nog altijd heb ik plezier aan die 
herinnering.

Van de redactie: Wie heeft er nog meer leuke ( jeugd)herinneringen aan AnnaÁs  Hoeve? Stuur 
ze naar de webmaster van onze de website, hij heeft er ruimte voor gemaakt. Dan is ook uw 
herinnering daar meteen te lezen:webmaster@vb-annashoeve.nl



Het Trekvogelpad (LAW2) in vogelvlucht                                        
door Martina Evers
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Door de meest noordoostelijke punt van 
Anna’s Hoeve loopt een deel van lange-
afstandswandelpad 2 (LAW2), ook wel 
bekend als Het Trekvogelpad.

Dit pad is het langste natuurpad van 
Nederland. Geen enkele andere LAW 
verbindt zoveel vogelrijke natuurgebieden 
met elkaar. Wat het Trekvogelpad verder 
zo bijzonder maakt, is de grote verschei-
denheid aan mooie landschappen. De 
route is in 1999 uitgezet ter gelegenheid 
van het toenmalige 100-jarig bestaan van 
Vogelbescherming Nederland. Er is dan 
ook veel aandacht voor de vogels die in 
de verschillende gebieden gezien kunnen 
worden. Het pad bestaat officieel uit 14 
etappes.

Het pad wordt ook wel het ‘Pieterpad-
Overdwars’ genoemd. Van Bergen aan 
Zee voert de 400 km lange route door het 
midden van Nederland naar Usselo bij 
Enschede, niet ver van de Duitse grens. 
Na de start in de duinen gaat de route 
door het midden van Noord-Holland 
langs droogmakerijen en veenweiden, 
veenrivieren en plassen. Daarna volgen 
de bossen en heiden van de Utrechtse 
Heuvelrug, waaronder Anna’s Hoeve, en 
daarna de Veluwe. Na het kruisen van de 
IJssel gaat het verder over de vele land-
goederen van de Achterhoek. Het is heer-
lijk om onderweg vogels te kijken én te 
beluisteren! Het is het pad dat de meeste 
trekvogelroutes in Nederland kruist, en in 
zijn lengte veel vogelreservaten aandoet. 

Het wordt zelfs door sommigen 
gekwalificeerd als ‘Het beste 
lange-afstandspad van Neder-
land’! 

Het Trekvogelpad is in beide 
richtingen aangegeven met de 
internationaal bekende wit-rode 
merktekens van lange-afstands-
wandelpaden en staat in detail 
beschreven in een wandelgids. 
De gids is verkrijgbaar bij de 
ANWB (€ 18,70). De grote hoe-
veelheid extra informatie die 
door de auteurs aan de gids is 
toegevoegd, kun je zelf moeilijk 
achterhalen. Alleen daarom is 
het al aardig om de gids in een 
luie stoel te lezen en te genieten 
voordat je voor één of meer 
(deel)etappes op pad gaat.
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In de omgeving van Anna’s 
Hoeve volgt het pad vanaf St. 
Janskerkhof de Oude Postweg 
langs het Bluk. Vanaf het Bluk 
wandel je langs ’t Laer en via de 
noordoostpunt van Anna’s Hoeve 
gaat de route naar de spoorwegover-
steek op de Dr. A. Schweitzerweg en 
vervolgens door de bossen van de Hooge 
Vuursche en  kasteel Groeneveld verder.

Trekvogels
Vogeltrek is de jaarlijkse seizoensgebon-
den verhuizing die veel vogels onderne-
men. Trekvogels broeden op de ene plek 
en overwinteren op een andere plek. In 
het broedgebied is het ‘s winters te koud 
om te overleven;  in hun overwinterge-
bied profiteren ze van gunstige voedsel- 
en weersomstandigheden. 

Weersomstandigheden en daglicht

De meeste trekvogels die onze streken 
aandoen, groeien op en broeden op het 
noordelijk halfrond tussen de 40e en 80e 
breedtegraad en trekken dan in de winter 
in zuidelijke richting. Een veel kleiner 
aantal broedt ten zuiden van de evenaar 
en trekt in de zuidelijke winter noord-

waarts. 
Dit komt doordat 
de grote landoppervlakten van het 

noordelijk halfrond zowel meer 
ruimte bieden als betere mogelijk-

heden om aan voedsel te komen. 
Ook is de noordelijke zomerdag 
langer dan de 12-urige dag aan de 
evenaar. Daglicht is een beslissen-
de factor voor vogels waarvan de 
nestjongen meestal een veelvoud 
van hun eigen lichaamsgewicht 
verorberen. Wanneer de jonge vo-
gels aan het eind van de broedtijd 
kunnen vliegen, ontwaakt door de 
lange, donkere en koude nachten 

de trekzin. De meest bepalende 
factoren die het wegtrekken opwek-

ken zijn echter de plaatselijke weers-
omstandigheden en de lichamelijke 

toestand van de vogels.

Trekroutes
De trekroutes over Europa lopen in 
noord-zuid richting. Er is een westelijke 
en een oostelijke route. De westelijke 
route loopt langs Scandinavië, Nederland, 

noordse stern in beschermende pose                                              HMNatuurfotografie

Trekkende ganzen in V-vlucht
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Frankrijk, Spanje en via de straat van 
Gibraltar en Marokko naar de Afrikaanse 
landen onder de Sahara. De oostelijke 
route loopt langs de Arctische gebieden, 
Scandinavië, Duitsland, over de Alpen 
naar Italië en via de Bosporus naar Afrika.

Energiereserves
Vóór de trek verzamelen de vogels ener-
giereserves in de vorm van vetafzettingen 
onder de huid. Sommige soorten hebben 
zo genoeg reserve om minstens dertig 
uur in de lucht te kunnen blijven. De 
Groenlandse tapuit, iets groter dan een 
mus, vliegt soms zonder onderbreking 
van Groenland tot de kust van Spanje. Dit 
is een oceaanvlucht van meer dan 3000 
km. Na zo’n vlucht heeft de vogel tot een 
derde van zijn lichaamsgewicht in de 
vorm van energie verbruikt en moet hij 
rusten en eten om nieuwe vetreserves op 
te bouwen.

Eten in de lucht
Ook de boerenzwaluw trekt. Deze broedt 
in Europa, Azië, Noord-Afrika en Noord-
Amerika en overwintert op het Zuidelijk 
halfrond. Zwaluwen zijn voor hun voedsel 
afhankelijk van vliegende insecten. Zij 
trekken daarom in het algemeen over-
dag en vangen hun voedsel tijdens de 
trekvlucht. Een dichte stroom zwaluwen 

steekt in de herfst de Straat van Gibraltar 
over (een massaal gebruikte trekroute 
voor deze vogels) en vliegt dan zuidwaarts 
tot in de tropen en zelfs verder, tot Zui-
delijk Afrika. Ook wordt er in een breed 
front gevlogen over de Middellandse Zee, 
zelfs over de Sahara. 

Globetrotter
Geen trekvogel trekt over zo’n grote af-
stand als de Noordse stern. Na een korte 
broedtijd op hogere noordelijke breedte, 
waar de lange zomerdag veel tijd geeft om 
de rijke voorraad kleine vissen te veror-
beren, vertrekt de vogel naar het zuiden. 
Noordse sternen die in Noordelijk Ame-
rika en Groenland broeden, trekken in 
kleine groepjes over de Atlantische Oce-
aan naar Europa, verder langs de kusten 
naar West- en Zuid-Afrika, zelfs tot aan 
de rand van het pakijs van de Zuidpool. 
Geen enkele vogel geniet zoveel daglicht 
als de Noordse stern, maar de noordelijk-
ste vertegenwoordigers van de soort moe-
ten daarvoor wel jaarlijks een reis maken 
van tweemaal 17.000 kilometer.

Vlieghoogte
Vogeltrek wekt al vele eeuwen lang de 
interesse op en alhoewel er steeds weer 
iets nieuws ontdekt wordt, blijven er toch 
nog vele raadsels op te lossen. Eén ervan 

noordse stern                                         foto Elly Kruyff

zwaluwen groeperen zich voor de trek
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is recentelijk met radar onderzocht: de 
vlieghoogte van de vogels op hun trek. 
De meeste groepen vliegen lager dan 
1500 meter, toch er zijn meldingen van 
kleine vogels, die 3000, 5000 en zelfs 
6300 meter hoog vlogen. Een nog steeds 
niet opgeloste vraag  is, hoe de trekvogels 
zich oriënteren. Proeven lijken de stelling 
te bevestigen dat de zon en misschien 
ook de sterren, als richtingwijzers dienen 
tezamen met een innerlijke stem. Proef-
vogels van soorten die ‘s nachts trekken 

die men in een planetarium met een 
nagemaakte sterrenhemel had gebracht, 
bleken zich direct op de onder deze om-
standigheden juiste richting in te stellen. 
Blijkbaar zijn de vogels met instincten 
uitgerust die zelfs de precisie van kunstige 
menselijke instrumenten overtreffen.

Over dit alles kun je je verwonderen ter-
wijl je het Trekvogelpad volgt – en je zelf 
een gids, een kaart, en  misschien zelfs 
wel een gps nodig hebt om de goede koers 
te houden….

Laarder wasmeer                                   beschermd rustgebied, met name voor een veelheid aan vogels
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Bomen en planten in winterslaap

Als er op Anna’s Hoeve sneeuw- en 
ijspret te beleven is, is de natuur in diepe 
winterslaap. Om deze koude periode 
met weinig daglicht te overleven hebben 
bomen, planten en dieren allerlei prach-
tige mechanieken ontwikkeld, waardoor 
hun leven een poosje op de spaarstand 
kan staan. 

houden het hooguit een paar jaar vol en 
worden dan door de boom afgestoten 
om plaats te maken voor verse groene 
naalden. 

Vaste planten
Vaste planten overwinteren in de grond 
met bollen, knollen of een dikke wortel  
en steken pas in het voorjaar hun kop 
weer boven de grond. Als de omstandig-
heden goed zijn, kunnen deze planten 
jarenlang op dezelfde plaats groeien.

Tweejarige planten
Veel planten overwinteren als tweejari-
gen: in het eerste jaar wordt uit zaad een 
bladrozet gevormd, soms met een stengel 
en dikke wortels. De bladrozet vormt een 
krans van bladeren die meestal, en zeker 
als het lang koud is, heel plat op de bo-
dem ligt. Plat op de grond liggen betekent 
dat de plant beschermd kan worden door 
een laag sneeuw. Zodra de lente warmte 
brengt zal de stengel doorschieten en 
komt de plant in bloei. Na de bloei en 
zaadvorming is het afgelopen met dit in-
dividu en is het de beurt aan de volgende 
generatie.

door Martina Evers 
(met dank aan Christine Tamminga)

Loofbomen
Loofbomen wapenen zich tegen de kou 
door in de herfst hun blaadjes te laten val-
len. Maar eerst trekken ze het bladgroen 
uit hun bladeren terug in hun takken en 
wortels. Zo worden in het blad de over-
blijvende kleuren rood en geel zichtbaar. 
Het bewaarde bladgroen wordt in het 
voorjaar weer gebruikt voor het nieuwe 
blad en verder aangevuld.

Naaldbomen
De enige naaldboom die zijn naalden 
niet gewoon houdt, is de lariks. Deze 
boom laat elk jaar alle naalden vallen. 
Deze naalden zijn veel zachter dan die 
van andere naaldsoorten en dus minder 
bestand tegen winterse omstandigheden. 
Overigens blijven de naalden van andere 
soortgenoten ook niet eeuwig zitten. Zij 

foto Jan Mulder
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Eenjarige planten
Eénjarigen overwinteren als zaad. Deze 
zaadjes presteren het om in een paar 
maanden tijd te ontspruiten, te groeien, 
te bloeien en weer nieuw zaad te maken. 

Gras
Grassen zijn taaie rakkers met een unieke 
groeiwijze. Bomen en planten groeien 
altijd aan de top of aan het uiteinde van 
zijtakken. Dat is bij gras anders: dit groeit 

van onder uit. Daardoor kunnen we het 
steeds maaien zonder dat het afsterft. Bij 
maaien blijft de groeipunt behouden en 
daarna groeit het gras vrolijk verder. Gras 
groeit als de temperatuur boven de 7 gra-
den komt en het licht is. Als er langdurig 
sneeuw op gras heeft gelegen is het geel 
en dor, maar daaronder is de groeiknop 
nog springlevend en ontstaan langza-
merhand toch weer groene sprietjes. Niet 
kapot te krijgen!

Winters landschap op Anna’s Hoeve
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Winters plezier op Anna’s Hoeve voor scouting
door Marnix van Doorn

Leiding Scouting Heidepark

Wanneer de dagen donkerder worden en 
het kouder wordt, is het niet altijd even 
makkelijk om een leuk en uitdagend 
buitenprogramma te verzinnen voor de 
kinderen. Je zit dan liever droog bin-
nen met het comfort van verwarming of 
een vuurtje. Toch willen wij als scouting 
zoveel mogelijk buiten doen, ook in de 
wintermaanden. Een van onze favoriete 
bestemmingen is natuurlijk het prachtige 
gebied van Anna’s Hoeve. De combinatie 
van bos, water en heuvels maakt het voor 
scoutingverenigingen een toplocatie om 
naartoe te gaan. Het is daarom ook niet 
voor niks dat onze scouting-groep graag 
een plekje wil krijgen in dit natuurrijke 
gebied, wanneer ons huidige clubgebouw 
aan de Anton Philipsweg moet verhuizen 
wegens de bouwplannen van de gemeen-
te. Zeker in de winter, als het sneeuwt 
en vriest, verandert Anna’s Hoeve in 
een unieke omgeving.  Met slees, surf-

planken en andere objecten die goed als 
slee kunnen worden gebruikt gaat onze 
vereniging dan richting de Anna’s Hoe-
vense berg die dan is veranderd in een 
uitstekende sneeuwheuvel. Samen met 
kinderen uit de buurt, van jong tot oud, 
die ook op de sneeuwattractie zijn afgeko-
men beleven wij dan een hartstikke leuke 
dag. Tussendoor is het een keer tijd voor 
een beker warme chocolademelk voor de 
kinderen en een warm kopje koffie voor 
de leiding. Tegenover de berg liggen de 
vijvers van Anna’s Hoeve, tijdens ijzige 
weken een ideale schaatsbaan. Van oude-
ren die hun rondjes nog meepakken tot 
kleine kinderen die met behulp van een 
stoel op hun schaatsen proberen te staan: 
voor iedereen een hele fijne plek om te 
schaatsen in een prachtige omgeving. 
Ook onze vereniging haalt jaarlijks zijn 
schaatsen uit het vet om gebruik te ma-
ken van deze bijzondere mogelijkheid. De 

vijvers leveren ons een actieve 
en uiterst vermakelijke tijd, 
tegelijkertijd kunnen wij onze 
leden iets educatiefs bieden 
door ze te leren schaatsen, 
een oer-Hollandse sport. 
Hopelijk beseft de gemeente 
de rijkdom van dit gebied en 
weten zij de belangen van 
onze club, die al meer dan 80 
jaar oud is, samen met ons 
zo goed mogelijk in te passen 
tijdens de ontwikkelingen 
van de bouwplannen.
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Als de herfst eenmaal zijn intrede heeft 
gedaan laten de bomen in Anna’s Hoeve 
prachtige kleuren zien. Je kunt heksen-
kringen tegenkomen, van de bekende 
rood met witte paddenstoelen of van 
vele andere soorten, zoals zwavelkop en 
inktzwam. Nu de bomen kaal worden 
vallen de berkenzwammen op de berken 
nog meer op. De tamme kastanjes heb-
ben massa’s vruchten met de prikkende 
bolsters laten vallen. Daarentegen waren 
er dit jaar weinig beukenootjes, eikels en 
dennenappels. 

Bij de slurf tussen de vijvers in zaten 
prachtige bergeenden en kuifeenden. 
Dit jaar weinig schildpadden gespot; wel 
regelmatig reigers die langs de kant staan 
te vissen. In de speelweidevijver af en toe 
een aalscholver: een prachtig, prehisto-
risch uitziend beest. 

En af en toe kwam er een knobbelzwaan, 
nijlgans of brandgans in het vizier. 
Langs het nieuwe fietspad met zijn prach-
tige vergezichten zag ik vele meeuwen en 
kauwtjes. Ook de libelles en de azuurwa-
terjuffer lieten zich regelmatig zien. In 
oktober hadden we nog twee prachtige 
zomerse dagen met temperaturen van 20 
tot 25 graden.

In december leek het éven winter te wor-
den en lag Anna’s Hoeve ingepakt onder 
een witte deken. Maar helaas, tot nu toe 
won de nattigheid het van de kou…. De 
vijvers zijn goed gevoed, zelfs verzadigd, 
van het vele hemelwater, de grond raakt 
doorweekt. 

Hopelijk krijgen we nog prachtig bevro-
ren vijvers, zodat velen de schaatsen weer 

kunnen onderbinden, zoals vorig jaar in 
februari.

Ik geniet nu van een mooi zonnetje – 
even stilstaan op het bruggetje bij de 
bergvijver.  Ja, elk jaargetijde heeft zijn be-
koring. Hopelijk laat de geplande woning-
bouw de natuur nog heel lang met rust!

Herfst- en wintermijmeringen
Eldertje van Loenen

Winterkoninkje,   tekening Aukje Huisman

Folder- en krantendumping 
bijdrage GAD

Iedereen heeft ze wel eens zien liggen. 
Folders of kranten al dan niet gebundeld, 
achteloos gedumpt, half verscholen in het 
groen of gewoon langs de weg. Vaak denk 
je dan dat je er toch niet achter komt wie 
dat gedaan heeft. 
Het aantal folder en krantendumpingen 
in Gooi en Vechtstreek was veelvuldig 
afgelopen jaar. Ook in Anna’s Hoeve is dit 
helaas geen onbekend verschijnsel.
De milieuvervuiling bestaat uit het uit-
logen door regenwater van de inkt in de 
folders en kranten in de meestal onbe-
schermde bodem. Dit is ongewenst. Het 
verwaaien van folders en kranten door de 
omgeving geeft een verloederde aanblik 
en nodigt andere voorbijgangers uit om 
ook maar iets weg te gooien. 
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Aanpakken dus! 
Fred Visser, medewerker van de Gewes-
telijke Afvalstoffen Dienst (GAD) afdeling 
Toezicht en Handhaving, heeft er werk 
van gemaakt en met resultaat. 
Nadat vanuit de afdeling Toezicht en 
Handhaving de verspreiders op hun 
zorgplicht waren gewezen, zijn er ook af-
spraken gemaakt over het voorlichten van 
nieuw in dienst gekomen bezorgers door 
de verspreiders. Fred heeft aangedrongen 
op het merken van folders en kranten, 
waardoor de bezorger eenvoudiger kan 
worden gevonden. Deze bezorger wordt 
bij een dumping op zijn of haar gedrag  
aangesproken en dient zelf de vervuiling 
weer ongedaan te maken. Doet hij dit niet 
dan ruimt de verspreider de rommel op. 

In de praktijk blijkt dat het vaak gaat om 
minderjarige jongens onder de 18 jaar. 
Om de vervuiling te bestrijden en dit on-
gewenste gedrag van de bezorgers tegen 
te gaan zijn afspraken gemaakt met de 
politie en bureau HALT. Dit heeft geresul-
teerd in een regionaal folderprotocol. Dit 
protocol maakt het mogelijk om op een 
relatief eenvoudige wijze deze ‘boefjes’ in 
een Halt-traject te brengen. Zo worden 
zij op een alternatieve wijze gestraft door 
zich maatschappelijk nuttig te moeten 
maken in hun vrije tijd. Het protocol 
kan door andere handhavers eenvoudig 
worden gebruikt en inmiddels is er ook 
landelijk belangstelling voor.

Waar voorheen jaarlijks een honderd-
tal dumpingen waren is dit aantal nu 
waarneembaar aan het verminderen: een 
goede ontwikkeling. 

Fred Visser is te bereiken via de GAD, 
tel.nr 035-699188 of via f.visser@gad.nl

Aanvulling van het bestuur:
Helaas gaat het gebruik van Anna’s Hoeve 
soms verder dan licht recreatief gebruik. 
De GAD schrijft hierboven over de 
aanpak om folderdumping te bestrijden, 
onze schoonmaakacties zijn helaas bittere 
noodzaak om vervuiling tegen te gaan. 
Maar naast het achterlaten van rotzooi, 
zijn er recreanten actief die weinig tot 
geen oog hebben voor de natuur om 
hen heen. Liefhebbers van Anna’s Hoeve 
ergeren zich aan kapot gereden paden 
door mountainbikers en ruiters, maar ook 
aan het blokkeren van paden met dikke 
boomstammen. Een prullenbak lag in de 
vijver, de inhoud was in brand gestoken.
De noodkreten die bij het bestuur bin-
nenkomen geven zeker aanleiding tot 
zorg.  Tegelijk klinkt er van verschillende 
kanten ook machteloosheid, een vruch-
teloze roep om handhaving. Een pasklaar 
antwoord hebben wij er niet op.
De GAD meldt dat er wordt ingegrepen 
met een alternatieve straf via HALT als 
bezorgers hun folders dumpen en de 
daders achterhaald kunnen worden.
Wij roepen u op vernielingen en misbruik 
vooral te melden. Het bestuur wil in over-
leg met GNR, GAD en politie kijken wat 
hier aan te doen is.

folders gedumpt langs fietspad Liebergerweg



Lidmaatschap
Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden. Informatie 
inwinnen en aanmelden kan bij de secretaris. De contributie bedraagt € 1,83 per jaar.
Wijzigingen in uw gegevens, bijvoorbeeld bij een verhuizing, geeft u telefonisch of per mail 
door aan de secretaris. Uw schriftelijke wijziging stuurt u naar het postadres.
 
Handige informatie:
Websites: www.vb-annashoeve.nl
  www.gnr.nl
  www.hilversum.nl 
  www.vriendenvanhetgooi.nl 

GAD toezicht en handhaving: 035-6991888, menukeuze 4
Milieuklachtentelefoon:  0800-6586734
Politie:    0900-8844
Informatie schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

Digitale nieuwsbrief
De Koerier verschijnt  vier keer per jaar. De berichtgeving is daardoor vaak niet actueel. Om 
belangstellenden op de hoogte te houden van recent nieuws sturen wij geregeld een digitale 
nieuwsbrief rond. U kunt zich daarvoor aanmelden door uw e-mail adres te sturen naar 
webmaster@vb-annashoeve.nl onder vermelding van ‘nieuwsbrief’. U wordt dan opgeno-
men in het bestand en krijgt de nieuwsbrief automatisch toegestuurd

6.  De Berg
7.  Bergvijver
8.  Heitje
9.  Geitenweitje
10. Bospoel
x    Nieuwe poel

1.  Speelweide
2.  Speelweidevijver
3.  Witte strandje
     rechts daarboven; de oude poel
4.  voormalig Restaurant
5.  Woning Anna’s Hoeve

Plattegrond van 
Anna’s Hoeve
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Nieuwsbrief

Bufferbak-bemaling op Anna’s Hoeve

Woensdag 13 febr, 21:00 uur in de Dudokkamer, 
zal de vereniging inspreken bij de raadscommissie 
ruimte, en vooral de bezwaren tegen de weg door de 
speelstrook naar voren brengen. De bezwaren voor 
Anna’s Hoeve, maar vooral de klap in het gezicht voor 
de wijk…als dit doorgaat. De speelstrook wegbulldo-
zeren voor asfalt ? Laat weten dat u het hier niet mee 
eens bent. Kom naar het inspreken. Met uw aanwezig-
heid maakt u duidelijk dat u die bezwaren deelt. Beter 
nog; spreek ook in! Aanmelden bij de griffie.

De speelstrook wegbulldozeren voor asfalt ?
Kom naar het inspreken op het Raadhuis.

Voor de nieuwe waterzuivering wordt nu gegraven aan een grote buf-
ferbak. Om die tijdens de aanleg droog te houden worden ter plekke 
grote hoeveelheden grondwater weggepompt en geloosd op de vijvers 
van Anna’s Hoeve. Het verontrustende is dat bodemverontreiniging 
in de buurt van de bufferbak op deze manier in de vijvers terecht kan 
komen. In november 2012 hebben we hierover intensief contact ge-
had met de gemeente, m.n. over hoe zij dit denken te voorkomen. 
De maatregelen die de gemeente neemt hebben ons wel vertrouwen 
gegeven in het zorgvuldig handelen van de gemeente. Bemaling heeft 
eerder (2011) plaatsgevonden en zal ook bij toekomstige bouwputten 
nog wel plaatsvinden. De bodemverontreiniging en eventueel gaan 
“wandelen” hiervan blijft voor ons een punt van aandacht.

Voordracht Jelle Harder voor de Pluk vd Petteflet natuurprijs
Toen de mailing van de Milieufederatie over de Pluk vd Petteflet-
prijs bij onze vereniging binnen kwam, dachten wij onmiddellijk 
aan Jelle Harder, actief lid bij onze vereniging.  Over de voorwaar-
de “moet een natuurproject onderhanden hebben” twijfelden 
we niet, want Jelle heeft altijd een natuurproject onderhanden. 
Zo’n 31 natuurmensen hebben een karakterisering geschreven 
van Jelle als de nieuwe Pluk vd Petteflet, in navolging op de 
Pluk uit de boeken van Annie M.G. Schmidt, altijd in de 
weer voor de natuur, het thema van deze prijs. Jelle zelf 
heeft natuurlijk zijn project beschreven. Verbazingwek-
kend…wat een prachtig natuurproject. Met trots pre-
senteren wij deze voordracht, en hopen dat straks een 
trotse Jelle deze natuurprijs mag ontvangen en aan 
zijn project besteden.

http://www.vb-annashoeve.nl/index.html
http://www.vb-annashoeve.nl/index.html
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Nieuwsbrief
de Weg over Anna’s Hoeve 

versus rust en ruimte in het gebied
Over Anna’s Hoeve loopt de enige ecologische verbindingszone 
tussen het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Helaas ook een “fles-
senhals” zone. Er wordt geïnvesteerd (ecoduct) om in die zone 
meer ruimte en doorgang voor natuur en recreatie te krijgen. Te-
gelijk is de HOV-busbaan dwars door deze ecologische vernauwing 
geprojecteerd!  En dan is er nog de Weg over Anna’s Hoeve die 
verstoring in het gebied geeft. Provincie en gemeente denken dit 
op te lossen met verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve langs 
het spoor (voorkeurstracé).

Wat we niet willen…weg door de speelstrook
Groot pijnpunt aan dit tracé is dat de weg dan dwars door de speel-
strook Ant.Fokkerwg komt te lopen. Door hierover in te spreken 
bij de Raadscomm  Ruimte hebben we richting politiek duidelijk 
gemaakt dat wegbulldozeren van de speelstrook niet kan. Dat botst 
met van alles; met het plan voor de nieuwe wijk, met Anna’s Hoe-
ve, en vooral met de oude wijk.     
Bewoners waren duidelijk aanwezig ter ondersteuning. Alle partijen 
spraken zich uit tegen dit weghalen van de speelstrook, wat ook 
door wethouder Rensen onwenselijk werd geacht. 
Is het pijnpunt nu weg?...niet te vroeg gejuicht, de provincie speelt 
ook nog mee.

Wat we wel willen…afsluiten Weg over Anna’s Hoeve
Een fors maar onontkoombaar standpunt. Rond de HOV-busbaan 
dwars door de ecologische flessenhals zijn keer op keer op keer 
keuzes gemaakt met natuur en recreatie als sluitpost. Resulterend 
in een stapelende inbreuk en verstoring in dit cruciale gebied. Daar 
moeten we een halt aan toeroepen.  Busbaan er in?..dan Weg over 
Anna’s Hoeve er uit! De enige manier om nog een beetje rust en 
ruimte in het natuurgebied terug te brengen. In een brief aan de 
gemeenteraad hebben we dit standpunt gepresenteerd en beargu-
menteerd.    

Voorjaar in aantocht?
Sneeuw een blubber zijn weg. U kijkt misschien al uit naar de 
eerste krokussen die gaan verschijnen. De bosploeg kijkt uit 
naar hoe de wilgenstaken het gaan doen die ze eind novem-
ber hebben geplant. Gaten boren, staken schillen en er in, 
opvullen, aanstampen. Nog even wat werkoverleg over wel 
of niet al afknotten...klaar. Nu maar afwachten of er op de 
plek van de oude, ter ziele gegane knotwilgen weer nieuwe 
verschijnen. De bosploeg werkt met alle zorgvuldigheid, 
maar het blijft een wonder van de natuur...je steekt een staak 
in de grond en het wordt een boom!

Het inspreken op WO 13 febr

Klik hier voor tekst inspreken

Hier ons raadhuis verslag

naar brief aan gemeenteraad

inspreker VBAH

bewoners Liebergen op publieke tribune

de Raadscommissie Ruimte

Visualisering verstoring 
door A27 en HOV-busbaan

http://www.vb-annashoeve.nl/index.html
http://www.vb-annashoeve.nl/Vereniging/5_min_inspreken.pdf
http://www.vb-annashoeve.nl/Vereniging/Brief_HOV_project_relatie_AnnasHoeve.pdf
http://www.vb-annashoeve.nl/Plan/weg_speelstrook_van_de_baan.htm
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Nieuwsbrief

Schijn inspraak HOV-busbaan
Over de busbaan zelf wordt al helemaal geen mening gevraagd. 
Geen enkele keuze of variant of overweging voorgehouden. Over 
de busbaan zijn keuzes gemaakt, over de afrit, de fly-over, de plek 
van het ecoduct. Keuzes voor goedkoper, ten nadelen van de na-
tuur. Wij vinden dat de burger daar ook wat over zou mogen zeg-
gen. Wij schetsen de pijnpunten van de busbaan. Wij dragen een 
alternatief aan, zodat u er wat over kunt zeggen.

Echte inspraak…extra ledenvergadering MA 8 apr
Echte keuzes zijn ook lastige keuzes. Daarom willen wij onze leden 
raadplegen in een extra ledenvergadering op maandag 8 april om 
19:30 uur in het wijkcentrum St Joseph. Bent u betrokken op het 
onderwerp, kom…denk mee, beslis mee. Het bestuur presenteert het 
denkproces wat is doorlopen. De gemeente presenteert hun “alterna-
tieven”.  Samen zetten we een koers uit voor een duurzaam natuurge-
bied Anna’s Hoeve.      

Schijn inspraak Weg over Anna’s Hoeve
Provincie en gemeente zijn er al jaren over bezig…hebben allerlei keuzes gemaakt. De burger is er 
nog nooit bij betrokken geweest, maar nu is het dan eindelijk zover…deze week is de burger aan de 
beurt. Is er voor de burger nog wat te kiezen…of is het schijninspraak?  Daar lijkt het wel op. Op pa-
pier worden drie keuzemogelijkheden voorgelegd, maar het is zo ingericht dat het eigenlijk maar om 
één keuze gaat. Eén keuze is geen keuze! Wij vinden dat de burger een echte keuze moet hebben. 
Daarom hebben we de schijn-alternatieven van de gemeente vervangen door echte alternatieven. 

Echte inspraak…drie echte keuzes:              
Alternatief handhaven huidige weg met voor-•	
bij de berg een ecoduct.  Alternatief waar de 
gemeente eigenlijk op af stuurt.
Alternatief afsluiten Weg over Anna’s Hoeve        •	
Geboren uit zorg om de steeds verder opstape-
lende verstoring in het natuurgebied. Stuit op 
de autolobby bij de gemeente.
Alternatief spoor-Mussenstraat tracé .  Een na-•	
tuur tracé langs het spoor, langs Mussenstraat 
naar aansluiting op de ring bij de nieuwe tunnel. 
Onhaalbaar zegt de gemeente. Ze willen niet, 
tonen wij aan. Lees verder

Lees verder

NB uw visie kunt u ook kwijt op dit reactieformulier

http://fd9.formdesk.com/pnh/reactieformulier_HOV_Gooi
http://www.vb-annashoeve.nl/Diversen/schijninspraak-Weg-overAnnashoeve.pdf
http://www.vb-annashoeve.nl/Diversen/schijninspraak-HOV-busbaan.pdf
http://www.vb-annashoeve.nl/index.html
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Eindelijk voorjaar, de winter duurde lang, 
ook in Anna’s Hoeve. Kaboutertjes zijn 
weer in actie, Eldertje mijmert over het 
voorjaar, er werd door circa 23 vrijwil-
ligers schoongemaakt tijdens NL Doet. 
Anna’s Hoeve is klaar voor ontluiking!
In deze Koerier een leuke niet te lange 
wandeling, een aanrader om eens te 
lopen. 

We roepen u op voor een extra ledenver-
gadering, op maandag 8 april, om samen 
te praten over de eventuele verlegging van 
de weg en de HOV-baan. Het bestuur wil 
graag uw mening weten! Komt u ook?

Op 23 mei is de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering, de hierbij behorende 
stukken zijn in deze Koerier opgenomen.

De Koerier op papier verschijnt vier keer 
per jaar, wilt u meer weten en tussen-
tijds op de hoogte blijven? Kijk op de site 
en meld u aan voor de nieuwsbrief. De 
volgende Koerier verschijnt in september 
2013.

IJsvogel                         tekening Aukje Huisman



De paaltjeswandeling in Anna’s Hoeve
tekst Elze Mulder

foto’s Martina Evers

Op een koude winterdag in februari 
maakten wij de paaltjeswandeling door 
Anna’s Hoeve. Het is in feite maar een 
kort ommetje, 2,5 km – als je flink door-
stapt ben je in een halfuur klaar, maar 
er zijn genoeg leuke details om bij stil te 
staan. We beginnen daar waar de Lieber-
gerweg Anna’s Hoeve induikt en fietspad 
wordt. Boven me hoor ik het ieuw-ieuw 
van een paartje buizerds die in grote krin-
gen om elkaar heen draaien en elkaar het 
hof maken. Ik vind ze wel wat voorbarig 
– zelf ben ik mijn muts vergeten en de 
snijdende wind om mijn oren brengt me 
niet bepaald in voorjaarsstemming. 

We gaan gauw op pad, eenmaal in bewe-
ging en in de beschutting van de bomen 
voel je de kou een stuk minder. We spot-
ten al meteen schuin rechtsvoor paaltje 
nummer 1. De pijl wijst  in de richting van 
de Speelweidevijver. Langs de kant riet en 
biezenpollen, op het water een laagje ijs 
van zo’n halve centimeter. We wandelen 
direct door een bomenrijk gebiedje, met 
voornamelijk eiken, beuken en grove 
dennen. We horen warempel een specht 
kloppen! 
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Ter hoogte van paaltje 4 zien we, omdat 
er nog zo weinig groen is, een dassenluik. 
Dit metalen luik is aangebracht in de 
afrastering langs het spoor. Als een das op 
het spoortalud terechtkomt, kan hij er via 
dit luik weer vanaf en niet weer terug, het 
scharniert maar één kant op. 
We ronden de bocht van de vijver, de 
paaltjes zijn zeker in dit jaargetijde niet 
over het hoofd te zien. We lopen de Bult 
van Dudok op, een kunstmatige heuvel, 
opgeworpen met zand dat vrijkwam bij 
het graven van de vijvers. Halverwege de 
helling staat paaltje 8, met daarop het 
logo van het Westerborkpad. 
Dit is een herinneringsroute die loopt van 
de Hollandsche Schouwburg in Amster-
dam naar kamp Westerbork. Hij volgt 
de spoorlijn waarlangs de treinen reden 
waarmee Joden uit heel Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog vervoerd werden 
naar Westerbork. Op veel plaatsen valt 
dit pad samen met andere wandelroutes, 
zoals hier met onze paaltjesroute. Er is 
bewust voor gekozen het pad slechts in 
één richting te markeren; van de Holland-
sche Schouwburg naar kamp Westerbork.
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Bovenop de ‘Bult’ arriveren we bij paaltje 10 en hebben een mooi uitzicht over de Ver-
bindingsvijver en een bos met jonge eiken. 

Verder gaat het langs de Verbindingsvijver (paal-
tjes 11 tot en met 16 volgen elkaar snel op – je 
kunt op deze route eigenlijk niet verdwalen….) 
Onderweg merken we een eik op met prachtig 
rood korstmos, dit valt des te meer op nu de 
bomen nog kaal zijn. We gaan over de Tweede 
Brug en slaan linksaf. Rechts hebben we nu 
het perceel met Douglassparren die tijdens de 
boomplantdag in 1965 door schoolkinderen uit 
Hilversum werden aangeplant. 

Douglassparren zijn goed van 
andere naaldbomen te onder-
scheiden door de vorm van de 
appels: onder iedere schub zie je 
drie puntige uitsteeksels die wel 
wat lijken op een slangentong.
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In 2000 zijn er langs de rand en middenin dit wat saaie bosje enkele open plekken ge-
maakt om andere planten en bomen een kans te geven. Tot nu toe niet met heel veel 
resultaat, helaas. 

Al gauw komen we bij 
een van de mooie Ber-
kenlaantjes, zo typisch 
voor Anna’s Hoeve. We 
steken de Eerste Brug 
over, gaan rechtsaf over 
de Nieuwe Brug en ver-
volgen de route richting 
het Witte Strandje en 
het Schildpaddenpaadje. 
Hier zijn in de zomer wel 
eens roodwangschild-
padden te zien die lekker 
zitten te zonnebaden op 
overhangende boom-
takken. Of we hen in het voorjaar nog terugzien is een grote vraag, na voorgaande 
‘strenge’ winters. Langs het Schildpaddenpaadje staat een geknakte wilg – het is altijd 
indrukwekkend om te zien hoe een wilg het eeuwige leven lijkt te hebben: wat er ook 
gebeurt, er schieten altijd wel weer ergens jonge wilgentakken uit, en daarbij biedt de 
boom leefruimte aan allerlei andere planten. De wilg is daarmee echt hét symbool van 
leven en laten leven. 

We komen ook langs de Oude 
Poel – van oorsprong een 
natuurlijk vennetje, dat in het 
plan van Dudok is opgenomen. 
Het water van deze poel staat 
niet in verbinding met de vij-
vers van Anna’s Hoeve. 

De paaltjes volgend komen we 
op de Speelweide. Het water 
staat overal goed hoog, maar 
de Slenk is ondiep genoeg om 
het ijs te testen. Op deze zeer 
frisse dag in februari kun je er 
op staan, maar dan moet je wel 
een vogeltje zijn. 
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We steken de Speelweide over en arriveren bij de 
Educatieve Grondwatermeter die de dagelijkse 
variaties van het grondwaterpeil weergeeft. 
Jammer genoeg kloppen de cijfers op het infor-
matiepaneel niet helemaal. De waarden op de 
peilschaal lopen niet van 200 tot 400 cm, maar 
van 70 tot 270 cm. En het grondwater zit in wer-
kelijkheid ongeveer 75 cm minder diep onder de 
grond dan wat de peilschaal aangeeft. Maar ach, 
het gaat om het idee.

De pijlen op de paaltjes volgend komen we 
ten slotte nog langs de Van der Sluisbank 
en de oude waterkraan.  Als we bij het 
eindpunt zijn aangekomen neem ik me 
voor deze wandeling nog eens een keer 
te maken als de temperatuur wat aange-
namer is. Ik ben dankbaar dat ik een huis 
heb waar de kachel brandt, waarbij ik dit 
verhaal genietend van een warme kop thee 
op mijn gemak kan opschrijven.
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de Weg over Anna’s Hoeve
versus rust en ruimte in het gebied

Martin Triebels, voorzitter

Over Anna’s Hoeve loopt de enige 
ecologische verbindingszone tussen het 
Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Helaas 
ook een “flessenhals” zone. Er wordt 
geïnvesteerd (ecoduct) om in die zone 
meer ruimte en doorgang voor natuur 
en recreatie te krijgen. Tegelijk is de 
HOV-busbaan dwars door deze ecologi-
sche vernauwing geprojecteerd! En dan 
is er nog de Weg over Anna’s Hoeve die 
verstoring in het gebied geeft. Provincie 
en gemeente denken dit op te lossen met 
verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve 
door de speelstrook, en dan verder langs 
het spoor (voorkeurstracé).

Geen weg door de speelstrook
In de vorige Koerier hebben we ons al 
uitgesproken tegen dit pijnpunt. Op 
13 februari hebben we ingesproken bij 
de Raadscommissie Ruimte, en aan de 
politiek duidelijk gemaakt dat wegbull-
dozeren van de speelstrook niet kan. Dat 
botst met van alles; met het plan voor 
de nieuwe wijk, met Anna’s Hoeve, en 
vooral met de oude wijk. Bewoners waren 
duidelijk aanwezig ter ondersteuning. 
Alle partijen spraken zich uit tegen dit 
weghalen van de speelstrook, wat ook 
door betrokken wethouders onwenselijk 
werd geacht. Is het pijnpunt nu weg?...
niet te vroeg gejuicht, de provincie speelt 
ook nog mee.

Gemeente puzzelt op alternatieven
Wel is het zo dat de gemeente nu drif-
tig puzzelt op alternatieve oplossingen. 
Op 26 maart zullen deze alternatieven 

worden gepresenteerd, en op 4 april is 
er een consultatiebijeenkomst waar ze 
met de bewoners worden besproken. 
Wáár de gemeente mee komt, wisten we 
bij het ter perse gaan van de Koerier nog 
niet. Belangrijk is het wel dat de keuze 
die uiteindelijk gemaakt wordt van grote 
invloed zal zijn op hoe Anna’s Hoeve er in 
de toekomst uit komt te zien.

Stellingname bestuur
Wordt bij dat puzzelen, afwegen, keuzes 
maken, de natuur wel zwaar genoeg mee-
gewogen? Daar zijn we erg sceptisch over. 
Dat komt doordat eerder rond de HOV-
busbaan keer op keer keuzes zijn gemaakt 
met natuur en recreatie als sluitpost. 
Resulterend in een stapelende inbreuk 
en verstoring in dit cruciale gebied. Dat 
kan zo niet langer. We hebben in ne-
venstaande brief aan de gemeenteraad 

Verstoring   
Bij onbelemmerde toestroom vanuit Minckelers-
str. worden hier over 9 jaar 12.500 autobewegin-
gen/dg verwacht. Meer als thans op de buitenring
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Geachte raadsleden, 

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve maakt zich ernstig zorgen over de effecten van het 
HOV-project (met wegverlegging) op natuurgebied Anna’s Hoeve. Met de aangrenzende natuur-
gebieden vormt Anna’s Hoeve de enige ecologische verbindingszone tussen Heuvelrug-noord 
(Gooi) en Heuvelrug-zuid (Lage Vuursche en verder). Helaas ook een kwetsbare “flessenhals” 
verbindingszone.

In het HOV-project zijn ons inziens keer op keer op keer op keer keuzes gemaakt met de natuur 
als sluitpost:

Ten eerste heeft men het nodig gevonden om de HOV-busbaan dwars door deze ecologi-•	
sche flessenhals te projecteren. In de ecologische adviezen wordt haast gesmeekt dit niet te 
doen, te kiezen voor een zuidelijker tracé door het zorgpark.  Smeekbedes terzijde gescho-
ven…de natuur als sluitpost.
Vervolgens is het voor de HOV fly-over goedkoper als het in de “flessenhals” geplande •	
ecoduct een stuk opschuift. Voor het ecoduct zelf een slechtere plek. Ecologische bezwaren 
terzijde geschoven…de natuur als sluitpost.
HOV-busbaan onder het ecoduct vereist een grotere overspanning, dus meerkosten •	
ecoduct, voor rekening HOV. Wordt teruggehaald door het ecoduct smaller te maken.  
Opnieuw de natuur als sluitpost.
Dan wordt een aparte HOV-busbaan langs A27 toch te begrotelijk gevonden, en komt er •	
de (voor de natuur hoogst ongelukkige) afrit Zandheuvelviaduct. De ecologische verbin-
dings-functie van dit viaduct wordt daarmee geminimaliseerd, de inbreuk op de “flessen-
hals” zone fors groter. Weer de natuur als sluitpost.

Dat kan zo niet langer. Met deze stapelende inbreuk en verstoring in dit cruciale gebied is er 
maar één oplossing:   Busbaan er in? dan Weg over Anna’s Hoeve er uit! 
HOV-busbaan + Weg over Anna’s Hoeve gaat over de grens van wat dit ecologische “flessen-
hals” gebied kan hebben. De enige manier om nog een beetje rust en ruimte in het natuurgebied 
terug te brengen is de Weg over Anna’s Hoeve af te sluiten, zo nodig met doorlating van hulp-
diensten. Al het andere zijn lapmiddelen/schijnoplossingen. Dat betreft ook het tracé langs het 
spoor. Een tracé met aanzuigende werking, dat ondanks z’n ligging veel (toegevoegde) verstoring 
in het gebied brengt, op dat aspect bepaald niet neutraal is. Daarnaast een tracé dat in z’n 
aansluiting op Hilversum erg problematisch is, en op grote bezwaren stuit. 

De problematiek die wij hier aansnijden verdient ons inziens een gedegen onderzoek, met name 
naar de mogelijkheden van afsluiting Weg over Anna’s Hoeve, mede gezien de verbeteringen aan 
Larenseweg en Soestdijkerstraatweg. De trein (bus) dendert door, maar een dergelijk onderzoek 
is nog niet in beeld. Hoogste tijd!

Op Anna’s Hoeve en aansluitend gebied zijn strenge beschermende regels volgens de Ecologische 
Hoofd Structuur van toepassing: “Nee, tenzij….(het niet anders kan)”. In zo’n cruciale ecologi-
sche flessenhals geldt dat nog eens dubbel. Echter, het is dezelfde provincie die geacht wordt 
over dat “Nee, tenzij…” te waken, dit te toetsen. Gezien het herhaalde ‘natuur als sluitpost’ is 
daar weinig vertrouwen in te stellen. Een toets door de onafhankelijke rechter lijkt onafwend-
baar.

Wending ten gunste, meer gewicht voor natuur en recreatie is door de politiek te bewerkstel-
ligen. Het is daarom dat wij ons met deze zorg tot u richten, in de hoop op uw actie, aandacht 
en kritische beoordeling ter zake.

Namens de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o.
Martin Triebels, Voorzitter  

Brief 14 februari 2013 aan gemeenteraad Hilversum



Bijzondere ledenvergadering...Weg over Anna’s Hoeve
maandag  8 april, 19:30 uur                                       

 Wijkcentrum St Joseph, Minckelersstraat 71
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laten weten dat wat ons betreft 
de beste keuze is het afsluiten 
van de Weg over Anna’s Hoeve. 
Busbaan er in? Dan de Weg over 
Anna’s Hoeve er uit! Dat is de 
enige manier om nog een beetje 
rust en ruimte in het natuur-
gebied terug te brengen. In een 
gesprek met wethouder Boogh 
hebben wij benadrukt dat de 
natuur zwaarder meegewogen 
moet worden.

Oordeel aan de leden
Ondanks onze scepsis ten aan-
zien van de gemeente-alternatie-
ven, willen we daar wel serieus 
naar kijken, en ze ook aan onze 
leden voorleggen. Het gaat om 
de toekomst van Anna’s Hoeve. 
Het gaat om bedreigingen, maar 
ook om kansen. Aan de leden 
om te bepalen wat daarin onze 
visie en koers moet zijn. Daarom 
onderstaande uitnodiging voor 
een

Agenda

Opening door de voorzitter1. 

Wat voor kansen / bedreigingen zijn vanuit het bestuur gesignaleerd2. 

Presentatie van de alternatieve oplossingen van de gemeente 3. verduidelijkingsvragen

Discussie4.  over standpunt en te volgen koers van de VBAH; voorstellen

Stemming over de voorstellen5. 

Sluiting van de vergadering6. 

Anna’s Hoeve ingesloten. De nauwe ecologische verbindings-
zone doorsneden door A27, spoorbaan, HOV-busbaan en 
Weg over Anna’s Hoeve.
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Algemene ledenvergadering    donderdag 23 mei, 20:00 u                                        
Wijkcentrum St Joseph, Minckelersstraat 71

Agenda
Opening door de voorzitter1. 

Notulen van de vergadering van 9 mei 2012      2. Kort verslag in Koerier 2012-3. Notulen op

Ingekomen 3. stukken en mededelingen

Financieel jaarverslag 2012 en begroting 20134. 

Verslag kascommissie en benoeming kascommissie voor 20135. 

Algemeen jaarverslag 2012;        6. terugblik en kleine vooruitblik op de belangrijkste punten.

Decharge van het bestuur van het jaar 20127. 

Uw bestuur in 20138. 

Huishoudelijk Reglement 9. 

Aandachtspunten10.  voor 2013,   

Rondvraag11. 

Sluiting huishoudelijk deel van de vergadering12. 

De f13. unctie van Anna’s Hoeve in de ecologische hoofdstructuur

Sluiting van de14. 

Communicatie•	
Werven van leden•	
Een extra bestuurslid•	

(Pauze met koffie of thee)

website en ter inzage in de vergaderzaal.

De ALV wordt gevraagd het Huishoudelijk Reglement 
goed te keuren; dit is gepubliceerd op de website. Er 
zijn exemplaren in de vergaderzaal.

Naast het Bouwplan, de HOV en de Weg over Anna’s Hoeve ook: 

En dan ook nog een uitnodiging voor onze “gewone”

vergadering

foto Dick van Aggelen
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IN begroting giro in kas in gerealiseerd begroting 

2012 2012 2013 Saldi per 1-1-2012

Contributie € 4.500,00 € 5.036,70 € 19,50 € 5.056,20 € 4.750,00 Kas € 45,98
Transport € 0,00 € 0,00 € 0,00 Giro € 8.265,18
Boekjes € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Rentemeer rekening € 15.026,54
Giften € 0,00 € 5,00 € 2,00 € 7,00 € 0,00 Totaal

Subtotaal in € 4.500,00 € 5.041,70 € 21,50 € 5.063,20 € 4.750,00

rente Rentemeer rekening € 200,00 € 238,30 € 0,00 € 238,30 € 250,00

Totaal in € 4.700,00 € 5.280,00 € 21,50 € 5.301,50 € 5.000,00 Mutaties
Saldo per Saldo per

Tekort / Overschot € 0,00 € 0,00  1-1-2012 in uit  31-12-2012
Kas € 45,98 € 21,50 € 16,50 € 50,98
Giro € 8.265,18 € 5.041,70 € 11.755,61 € 1.551,27

UIT begroting giro uit kas uit gerealiseerd begroting Rentemeer rekening € 15.026,54 € 5.238,30 € 0,00 € 20.264,84
2012 2012 2013

Totaal € 23.337,70 € 5.301,50 € 6.772,11 € 21.867,09
Lief en leed € 500,00 € 410,95 € 16,50 € 427,45 € 500,00
Bijzondere acties € 400,00 € 1.809,24 € 0,00 € 1.809,24 € 1.000,00 Te kort / Overrschot
Koerier € 2.000,00 € 3.502,50 € 0,00 € 3.502,50 € 2.000,00
Inning contributie € 600,00 € 480,13 € 0,00 € 480,13 € 600,00
Bestuur € 250,00 € 104,50 € 0,00 € 104,50 € 150,00
Boswerk € 200,00 € 33,84 € 0,00 € 33,84 € 100,00
Kamer van Koophandel € 50,00 € 24,08 € 0,00 € 24,08 € 25,00
Lidmaatschappen € 0,00 € 70,00 € 0,00 € 70,00 € 100,00
Public relations € 100,00 € 30,37 € 0,00 € 30,37 € 75,00
Diversen € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 Saldi per 31-12-2012
Anna's Hoeve Website € 300,00 € 290,00 € 0,00 € 290,00 € 300,00
Transport € 0,00 € 0,00 Kas € 50,98

Giro € 1.551,27
Rentemeer rekening € 20.264,84

totaal uit € 4.700,00 € 6.755,61 € 16,50 € 6.772,11 € 5.000,00 Totaal

Opmerkingen:
Gemiddelde contributie bijdrage per lid € 6,50

Vorig jaar € 6,60
Overzicht boekjes
Inkomsten € 0,00
Er resteren nog ongeveer 30 boekjes.

Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013

- € 1471

foto Angelique Roelofs
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IN begroting giro in kas in gerealiseerd begroting 

2012 2012 2013 Saldi per 1-1-2012

Contributie € 4.500,00 € 5.036,70 € 19,50 € 5.056,20 € 4.750,00 Kas € 45,98
Transport € 0,00 € 0,00 € 0,00 Giro € 8.265,18
Boekjes € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Rentemeer rekening € 15.026,54
Giften € 0,00 € 5,00 € 2,00 € 7,00 € 0,00 Totaal

Subtotaal in € 4.500,00 € 5.041,70 € 21,50 € 5.063,20 € 4.750,00

rente Rentemeer rekening € 200,00 € 238,30 € 0,00 € 238,30 € 250,00

Totaal in € 4.700,00 € 5.280,00 € 21,50 € 5.301,50 € 5.000,00 Mutaties
Saldo per Saldo per

Tekort / Overschot € 0,00 € 0,00  1-1-2012 in uit  31-12-2012
Kas € 45,98 € 21,50 € 16,50 € 50,98
Giro € 8.265,18 € 5.041,70 € 11.755,61 € 1.551,27

UIT begroting giro uit kas uit gerealiseerd begroting Rentemeer rekening € 15.026,54 € 5.238,30 € 0,00 € 20.264,84
2012 2012 2013

Totaal € 23.337,70 € 5.301,50 € 6.772,11 € 21.867,09
Lief en leed € 500,00 € 410,95 € 16,50 € 427,45 € 500,00
Bijzondere acties € 400,00 € 1.809,24 € 0,00 € 1.809,24 € 1.000,00 Te kort / Overrschot
Koerier € 2.000,00 € 3.502,50 € 0,00 € 3.502,50 € 2.000,00
Inning contributie € 600,00 € 480,13 € 0,00 € 480,13 € 600,00
Bestuur € 250,00 € 104,50 € 0,00 € 104,50 € 150,00
Boswerk € 200,00 € 33,84 € 0,00 € 33,84 € 100,00
Kamer van Koophandel € 50,00 € 24,08 € 0,00 € 24,08 € 25,00
Lidmaatschappen € 0,00 € 70,00 € 0,00 € 70,00 € 100,00
Public relations € 100,00 € 30,37 € 0,00 € 30,37 € 75,00
Diversen € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 Saldi per 31-12-2012
Anna's Hoeve Website € 300,00 € 290,00 € 0,00 € 290,00 € 300,00
Transport € 0,00 € 0,00 Kas € 50,98

Giro € 1.551,27
Rentemeer rekening € 20.264,84

totaal uit € 4.700,00 € 6.755,61 € 16,50 € 6.772,11 € 5.000,00 Totaal

Opmerkingen:
Gemiddelde contributie bijdrage per lid € 6,50

Vorig jaar € 6,60
Overzicht boekjes
Inkomsten € 0,00
Er resteren nog ongeveer 30 boekjes.

Toelichting bij het Financieel Jaarverslag 2012:

Ook in het jaar 2012 namen een aantal kosten toe. De kosten voor de inning 
van de contributie. Dit bestaat uit de kosten van de acceptgiro’s en de kosten 
te betalen aan de ING, € 210,- op jaarbasis, 4% van ons inkomen.  We moeten 
proberen dit te verlagen

Verder kost ook het verspreiden van de Koerier steeds meer. De verzending 
aan leden waar de bezorgers niet komen, kost € 1,--/Koerier.

Acties tegen het Masterplan. Deze post omvat de meerkosten die gemaakt zijn 
voor de augustus Koerier, de kosten voor de foto’s, de flyers etc. € 1800,-

Verder heeft de vereniging in 2012 ook acceptgiro’s voor 2013 gekocht en 
voldoende postzegels voor het hele jaar om de prijsverhoging op 1-1-2013 te 
ontlopen. Verder hebben we de omslag voor de Koerier voor heel 2013 al laten 
drukken en betaald. Totale voorraad € 900.

Wat betreft de begroting, voor 2013 wordt weer gerekend op ACTIE. Daarvoor 
vast € 1000,- opzij gezet.

Om de financiën gezond te houden moeten we leden winnen en met de stof-
kam, waar mogelijk, door de uitgaven gaan.

JJM de Ridder, penningmeester           Hilversum 15-2-2013

- € 1471

€ 23.338

€ 23.338

foto
Sander

Koopman
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Algemeen jaarverslag             Het verhaal van 2012

De onderwerpen die ons in 2012 bezig 
hebben gehouden, met een blik naar de 
toekomst.

Koerier, website, communicatie
Begin 2012 was er even onvoldoende 
bezetting in de redactie van de Koerier, 
maar dit probleem is snel opgelost met 
een nieuwe redactie en vernieuwing van 
de Koerier zelf. Het bestuur is nauwer 
betrokken bij zowel Koerier als website, er 
is meer verbinding en samenwerking. De 
website kreeg begin 2012 een fraaier aan-
zien. Statuten en huishoudelijk reglement 
staan op de website, evenals verslagen 
van bestuursvergaderingen. We blijven 
werken aan overzichtelijkheid en gemak.  
Vanaf september  is elke maand een digi-
tale nieuwsbrief rondgemaild. Informatie 
komt steeds meer  digitaal beschikbaar 
voor leden. Tegelijk blijven we rekening 
houden met leden die aangewezen zijn op 
alleen de Koerier. De redactie streeft naar 
evenwicht daarin, zonder in herhaling 
van nieuws te vervallen.

Bosploeg, schoonmaakacties
Citaat uit een onderzoeksrapport aan de 
gemeente: “De vrijwilligers van de Vereni-
ging tot Behoud van Anna´s Hoeve zijn 
zeer actief in het beheer van het gebied”. 
Die verdienste geeft ons als vereniging 
body en recht van spreken tegenover 
gemeente, provincie en GNR. Schoon-
maakacties met veel deelnemers vinden 
vier keer per jaar plaats. De bosploeg heeft 
op pagina 13 z’n eigen verslag. Gerard 
Peet, jarenlang de ‘trekker’ en coördina-
tor van de bosploeg, heeft aangekondigd 

daar per 2014 mee te stoppen. Een goede 
opvolging en continuïteit in dit nuttige 
en bevredigende werk heeft dus de volle 
aandacht van het bestuur.

Masterplan nieuwe woonwijk
Hèt onderwerp dat ons in 2012 bijna he-
lemaal heeft opgeslokt. In Koerier 2012-3 
staat een heel overzicht van alle activitei-
ten die we hebben ontwikkeld. In Koerier 
2013-1 de resultaten daarvan. Er is nu een 
aangepast masterplan waarin onze actie-
punten zijn opgevolgd, waar we tevreden 
over zijn, en waarmee de basis is gelegd 
voor een goede balans tussen nieuwe 
woonwijk en natuurgebied. Daarmee 
komen we in de fase van nazorg; hoe gaat 
het met de doorgang in de bosrand, hoe 
gaat het met de bemaling en lozing op de 
vijvers, hoe gaat het met de recreatiedruk. 
Geen fase van achterover leunen.

Weg over Anna’s Hoeve, HOV (busbaan)
Van het ene onderwerp direct door naar 
het volgende onderwerp. Wel/niet ver-
legging van de weg en hoe. De busbaan 
langs oostelijk Anna’s Hoeve. Een project 
en keuzes die bepalend zullen zijn voor 
hoe Anna’s Hoeve er in de toekomst uit 
zal zien. In 2012 een verkenning hierop, 
intern en in contacten met provincie en 
gemeente. We staan voor behoud van de 
speelstrook. Met ons afsluitingstandpunt 
wat betreft de weg is benadrukt hoe de 
natuur in de knel komt. Keuzeruimte 
raakt wel beperkt. De keuzes waar we 
voor worden gesteld worden in 2013 voor-
gelegd aan de leden.
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Bosploeg 2012: Weer een succesvol werkjaar
door Gerard Peet

Opnieuw hebben de bosploegvrijwilligers 
van de Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve een geslaagd werkjaar achter de 
rug. 

Het jaar begon met vijf regelmatige 
deelnemers die in principe iedere week 
komen helpen, plus een die om de week 
komt, en een die af en toe mee kan doen. 
Van één vaste medewerkster moesten 
we eind september helaas na zeven jaar 
afscheid nemen. Maar daar kwamen twee 
nieuwe vrijwilligers voor in de plaats. 
Verenigingsbestuurslid Kees van Vliet, 
die o.a. het contact met de Bosploeg als 
bestuurstaak toegewezen had gekregen, is 
één van hen. 

Doordat er op acht woensdagmiddagen 
niet gewerkt kon worden door slechte 
weersomstandigheden en omdat 2e Kerst-
dag op een woensdag viel, liep het totaal 
aantal gewerkte uren ietsje terug van 

437 in 2011 tot 425 in 2012. Voor speciale 
klusjes werd twee maal extra gewerkt op 
een donderdagmorgen.

Zo is er in totaal 46x gewerkt. Met het to-
tale aantal uren komt 2012 op een keurige 
5e plaats van de 18 jaren sinds de oprich-
ting van de bosploeg (december 1994).  

De meeste energie wordt gestoken in 
het bestrijden (vooral uitgraven) van de 
woekerende Amerikaanse vogelkers. Ook 
worden heideveldjes opengehouden door 
alle “opslag” (jonge boompjes en strui-
ken) weg te halen, worden grote takken 
en omgewaaide bomen verwijderd van 
wandelpaden, en worden de plekken waar 
de groep aan het werk is ontdaan van 
zwerfvuil. Een speciale klus was in 2012 
het verwijderen van alle Japanse Duizend-
knoop die ontdekt was in de scheidings-
haag die het parkeerterrein bij de Bergvij-
ver in twee delen verdeelt.

Op 16 maart weer een grote opruimactie zwerfvuil;
Vele handen maken licht werk, veel kleine beetjes een grote berg troep op de hoofdverzamelplek!

foto Martine Evers
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Geen vervuiling in de vijvers van Anna’s Hoeve

Een bemalingsverhaal Research    Hans de Ridder
Tekst           Martin Triebels

Er wordt druk gewerkt aan de aanleg 
van de nieuwe waterzuivering (RWZI). 
Straks komen daar een berg en later de 
nieuwe woonwijk (masterplan) voor te 
liggen. Op de plek van die toekomstige 
berg ligt zo’n 7-13 m onder de grond een 
oude verontreiniging, “teerput” van de 
vroegere vuilverbranding/stortplaats, met 
hoge concentraties van giftige stoffen als 
benzeen, naftaleen en soortgelijke.

Dicht in de buurt van die teerput is in 
2011 een stuk stamriool aangelegd. Dit 
jaar (2013) wordt aan de andere kant een 
grote betonnen bufferbak van 150x30x4 
meter aangelegd, ook dicht bij de teerput. 
Om droog te kunnen werken worden ter 
plekke grote hoeveelheden grondwater 
weggepompt (= bemaling) en geloosd op 
de vijvers van Anna’s Hoeve. Niemand wil 
dat daar gevaarlijke verontreiniging in 
terecht komt. In 2011 heeft de gemeente 
stevige (en dure) maatregelen getroffen 
om dat te voorkomen. Bij alle lozingsme-
tingen toen is geen spoortje verontreini-
ging aangetroffen. Complimenten, goed 
gedaan.

Die ervaring heeft ook andere gedach-
ten losgemaakt; ‘misschien wel te goed 
gedaan, misschien zijn wat minder ste-
vige, minder dure maatregelen wel goed 
genoeg, veilig genoeg. Het geld ligt niet 
voor het opscheppen’. We merken dat de 
gemeente in die gedachte aan het bewe-
gen, aan het zoeken is: wat meer richting 
de randen van wat verantwoord is. Begrij-
pelijk misschien, maar niet zonder risico.

Voor ons reden genoeg om alert te zijn, 
goed te kijken of we er wel vertrouwen 
in kunnen stellen. Lastig, want hoe 
grondwaterstromen zich onder de grond 
gedragen en zijn te beïnvloeden, is niet 
ons vak. We vragen om uitleg, we wil-
len begrijpen… zodanig dat we dan ook 
verder vertrouwen durven stellen in de 
deskundigen en gemeente.

November 2012 hebben we, vanuit con-
tacten met de gemeente, ons vertrouwen 
gegeven. Achteraf gezien misschien wat 
voorbarig. Inmiddels zijn er twee deskun-
dige bureaus, Tjallink en Tauw, die elk 
met een ander verhaal, tot andere conclu-
sies komen. Bureau Tauw meent dat veel 
harder en langer gepompt moet worden. 
Komt met een aanpak van een circule-
rende (vuile) rondpomp-stroom rond de 
teerput, daar vlak naast de droogpomp-
stroom naar de vijvers. In het theoretisch 

foto Gerard Peet
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Bestuurslid en chemicus Hans de Ridder 
maakt zich vooral zorgen om de giftige 
aromaten benzeen en naftaleen, die in hoge 
concentraties in de grond (teerput) aanwezig 
zijn.  Giftig in de zin van erfelijke veranderin-
gen kunnen veroorzaken,  kankerverwekkend. 
Ze plegen zich op te hopen in het menselijk 
vet, om van daaruit een sluipend gevaar te 
vormen. Veel stoffen breken af in de grond, 
deze niet. Het zijn stabiele verbindingen die 
heel lang stand houden. Daarom is het rond-
pompen (verspreiden) ook zo’n slecht idee. 
Beter is met rust laten. Nog beter…weghalen.

nb Dank ook aan Hart voor Hilversum voor het toestu-
ren van rapporten en hun aandacht voor dit onderwerp

model zou er geen vermenging optreden 
tussen vuile waterstroom en schone 
waterstroom, alsof er een virtueel gordijn 
tussen hangt. Wij vertrouwen niet zo op 
een virtueel gordijn,  zet er dan een echte 
damwand tussen.

Daarmee zijn we terug bij de in 2011 
toegepaste “methode bureau Spaans”, met 
damwand en zodanig geplaatste pompen 
dat de teerput zoveel mogelijk met rust 
wordt gelaten, iets waar we ook zeer aan 
hechten. De methode Spaans heeft zich 

bewezen, in deze ondergrond met deze 
teerput. Wat de Vereniging tot Behoud 
van Anna’s Hoeve betreft is de methode 
Spaans voor herhaling vatbaar en verre 
te verkiezen boven de alternatieven met 
hoger risico.

Vanuit de gemeente was al vernomen dat 
ook zij nog nadachten over de wense-
lijkheid van steviger maatregelen. Op 11 
maart 2013 hebben we onze visie zoals 
in bovenstaand artikel ter kennis van de 
gemeente gebracht. Kort daarop ontvin-
gen we van de gemeente bericht dat het 
hele bemalen niet doorgaat. Uit recente 
grondwatermonsters is gebleken dat de 
verontreiniging dichter bij de bufferbak 
zit dan eerder kon worden vastgesteld. 
Bemalen wordt daardoor niet meer 
haalbaar geacht. De bufferbak wordt nu 
gerealiseerd door toepassing van onder-
waterbeton.  Financieel een flinke te-
genvaller voor de gemeente, die gelukkig 
opgevangen kan worden door een eerdere 
meevaller. Hoe dan ook… voor ons een 
zorg minder, waarvoor dank.
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Een kijkje bij de buren:  Monnikenberg
door Martina Evers 

De zuidkant van Anna’s Hoeve wordt 
begrensd door de spoorlijn Hilversum-
Amersfoort. Aan de andere kant van het 
spoor ligt het mooie en rustige Landgoed 
Monnikenberg. De ingang van dit terrein 
ligt aan de Soestdijkerstraatweg. GNR is 
eigenaar van het in landschapsstijl aange-
legde landgoed met oude beukenlanen uit 
1863, weilanden en een waterpartij. Een 
deel van Monnikenberg (aan de westkant) 
is in handen van projectontwikkelaar 
HPG Hilversum. Monnikenberg is op zijn 
beurt naaste buur van Tergooiziekenhui-
zen en Merem Behandelcentra.

Het hele gebied rondom Monniken-
berg, en ook een deel van het landgoed 
zelf, ondergaat de komende jaren grote 
veranderingen. Deze veranderingen zijn 
beschreven in het Masterplan Monni-
kenberg. De Hilversumse gemeenteraad 
stemde in februari 2012 unaniem hiermee 
in. Dit was het startsein voor de bestem-
mingsplanprocedure. De inspraakronde 
op het ontwerpbestemmingsplan is 
inmiddels afgerond. Verwacht wordt dat 
deze zomer het bestemmingsplan defi-
nitief zal worden vastgesteld. Het doel is 
om een zorgpark samen met woningen te 
bouwen en tegelijkertijd de natuur en de 
ecologische hoofdstructuur te versterken. 
Er komen nieuwe toegangswegen, meest 
vanaf de Soestdijkerstraatweg. Er komen 
fietspaden en wandelpaden, een nieuw 
ziekenhuis, nieuwe behandelcentra, een 
nevenvestiging van het Nederlands Kan-
ker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis en een parkeergarage. Er ko-
men woningen op verschillende plekken, 

er komt een Mytylschool (een school voor 
kinderen met een lichamelijke handicap). 
Als het nieuwe ziekenhuis in gebruik is 
genomen zal - volgens de plannen - het 
oude ziekenhuis worden afgebroken 
en op die plek een stadspark worden 
aangelegd met speelvoorzieningen. Er 
komt mogelijk een fietstunneltje onder 
de spoorlijn door. Als dat er komt staat 
Anna’s Hoeve in de toekomst rechtstreeks 
in verbinding met Monnikenberg. Ook 
omvatten de plannen het bouwen van een 
ecoduct, dat in de uiterste oosthoek zal 
komen te liggen, ver van de bebouwing en 
in de ecologische hoofdstructuur.

Het bouwen zal tot gevolg hebben dat 
eerst 1473 bomen moeten worden gekapt 
en later waarschijnlijk nog eens 350 tot 
500. Alle bomen die weg moeten en ook 
alle bomen die behouden blijven zijn per 
stuk beschreven en opgenomen in een 
rapport. Als de plannen doorgaan start 
het kappen eind 2014 en wordt eerst nog  
gevolgd door een archeologisch onder-
zoek voordat de aanleg van wegen en de 
bouwwerkzaamheden starten. De plan-
ning is erop gericht dat het zorgpark in 
2018 gereed is.

Voor de bomen die gekapt worden is een 
herplantplicht opgenomen, er worden 
minimaal 1000 bomen herplant. Ook is 
ondertussen een overeenkomst onderte-
kend voor de oprichting van het Duur-
zaam Monnikenberg Groenfonds. Hierin 
is geregeld welke bedragen Tergooizie-
kenhuizen, Merem Behandelcentra en 
HPG Hilversum eenmalig en jaarlijks be-
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schikbaar stellen voor onderhoud, beheer 
en ontwikkeling van de natuur op Mon-
nikenberg. Het Goois Natuurreservaat is 
verantwoordelijk voor het vormgeven van 
de natuurontwikkeling en natuurbehoud 
voor dat deel waar niet gebouwd wordt. 
Het Groenfonds is opgericht voor een 
periode van honderd jaar.

Het gebruik van de Monnikenberg door 
de Zusters Augustinessen van Sint-
Monica maakt dat er decennia lang 
een welhaast serene rust op het Land-
goed Monnikenberg heeft geheerst. 
Het landgoed bestaat uit 
een klooster, boerderij en 
diverse bijgebouwen. De 
zustercongregatie neemt in 
omvang snel af en zal ook in 
de toekomst niet meer gaan 
groeien. De realisatie van de 
geplande nieuwbouw op het 
landgoed en de opbrengsten 
die dit voor de zusters met 
zich meebrengt, geeft hun 
financiële zekerheid voor de 
toekomst en maakt realisatie 
van hun nieuwe woon/werk/
leef-ensemble op het land-
goed mogelijk.  Het Land-
goed Monnikenberg wordt in 
oorspronkelijke staat hersteld 
en sterker verankerd in de 
omgeving. De oude lanen-
structuur zal worden behou-
den en versterkt, bosranden 
blijven bewaard en open 
grasland zal waar nodig wor-
den vergroot. Het landgoed 
kent zones waar recreatie 
mogelijk is, maar ook zones 
die rustig zijn en waar natuur 

en ecologie de belangrijkste waarden zijn. 
Het bestaande landgoed zal rustig blijven. 
Een mogelijke invulling op termijn kan 
een sterk privaat karakter krijgen.

Er staat de komende jaren dus heel wat te 
gebeuren bij deze zuiderbuur van Anna’s 
Hoeve. Het is een prachtig gebied, gaat u 
er dit voorjaar eens wandelen om de sfeer 
te proeven zoals deze nu is voordat alle 
veranderingen plaatsvinden en de drukte 
van het kappen en bouwen begint.

Laan met grote eiken en beuken op Monnikenberg

veel informatie is te vinden op de websites: 
www.hilversum.nl/monnikenberg 

en www.planmonnikenberg.nl
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Regelmatige bezoekers van Anna’s Hoeve 
merken wel eens zaken op die de idylle 
verstoren. Vernielingen van bomen, strui-
ken en bankjes, illegaal gedumpt vuilnis 
en pakken folders, of achterstallig onder-
houd aan bruggen of steigers. 
Weliswaar is GNR (het Goois Natuur-
reservaat) de beheerder van ‘ons Anna’s 
Hoeve’, maar deze stichting kan vanwege 
bezuinigingen helaas vaak niet onmiddel-
lijk adequaat reageren. Gelukkig hebben 
we binnen onze vereniging een aantal 
zeer toegewijde vrijwilligers, die met de 
‘bosploeg’ ongewenste wildgroei binnen 
de perken houden, maar die ook repara-
ties en onderhoud doen aan het ‘meubi-
lair’ van Anna’s Hoeve. 

Van deze stille krachten, die zonder ophef 
of trammelant zorgen dat Anna’s Hoeve 
mooi blijft, willen we er twee even in het 
zonnetje zetten – Gerard Peet en Kees van 
Vliet. Natuurlijk weten we nu al hoe ze 
zullen reageren: dat hoeft toch niet, wat 
wij doen is toch heel normaal, het is een 
fluitje van een cent, ach, dat is toch zo 
gebeurd, etc. etc. …

Om te illustreren wat er allemaal in stilte 
gebeurt, volgen hier wat voorbeelden.

Bankjes en boompjes
In mei 2011 constateert Kees op een avond 
dat een nog maar pas geplaatst bankje 
met een mes bewerkt is. Er staan een paar 
forse kerven in. Kees gaat de volgende dag 
direct aan de slag: hij draait de plank om 
en schroeft hem weer netjes vast. Niks 
meer van te zien. 

Niet zo lang na deze actie meldt Gerard 
Peet aan de beheerder van GNR: ‘Eén 
van de drie zitbanken bij de vissteiger 
(die het verste van de weg) is uit de grond 
getrokken en in de vijver gemikt. Voor 
de vandalen in Anna’s Hoeve moeten 
zitbanken echt steviger bevestigd worden 
dan normaal!’
Zodra Kees hiervan hoort doet hij via de 
mail een oproep aan de andere vrijwil-
ligers: ‘Zijn er mensen die mij kunnen 
helpen om het bankje bij de vijver uit 
het water te halen? Ik kan vanmiddag en 
vanavond, of morgenavond.’ 
Maar gelukkig hoeft Kees, al dan niet in 
gezelschap, niet op een mooie zomer-
avond een bankje uit de vijver te sjorren, 
want Gerard meldt hem al gauw dat GNR 
dit keer al snel actie zal ondernemen. De 
bank zal later verstevigd worden terug-
geplaatst. 
Kees, met zijn langjarige ervaring als van-
dalismebestrijder, geeft de mensen van 
GNR nog een goede tip: 
‘Haal gelijk de twee andere bankjes op en 
schroef er van onderen een lange dwars-
balk op, zodat ze niet meer uit de grond 

De ‘kaboutertjes’ van Anna’s Hoeve
Dat is toch heel gewoon? 
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getrokken kunnen worden.’ GNR 
heeft vast naar zijn wijze raad 
geluisterd, want tot op heden 
zijn de bankjes niet meer van 
hun plaats geweest. 

Een ander geval was dat van 
het vervellende boompje.
Kees meldt dat hij heeft gezien 
dat een boompje op de speelwei-
de bijna helemaal is ‘gevild’. Het 
doet hem denken aan een slang die 
zijn oude huid heeft afgeworpen, 
en hij vraagt zich – ironisch – af of 
bomen soms ook vervellen… Gerard 
weet de oplossing van dit biologisch raad-
sel: ‘Het schijnt weleens te gebeuren dat 
een pitbull aan een jong boompje wordt 
vastgebonden. Zo’n hond gaat dan als een 
dolle te keer en scheurt met zijn grote 
tanden de bast van het jonge boompje af.’ 
Tja, hier kunnen zelfs onze vrijwilligers 
niets anders meer doen dan lijdzaam 
toezien hoe deze toegetakelde boompjes 
langzaam doodgaan. Gerard legt met pijn 
in het hart uit wat er precies gebeurt: ‘Ik 
vrees dat bijna alle op die manier ‘behan-
delde’ bomen ten dode opgeschreven zijn. 
Niet direct, want de sapstroom omhoog 
gaat binnendoor. Maar een boom heeft 
ook een sapstroom omlaag nodig, die gaat 
langs de bast, en als die (bijna) helemaal 
rondom beschadigd is, sterft de boom na 
een paar jaar af. Het is in feite dezelfde 
methode als de bosploeg gebruikte om 
de Amerikaanse Vogelkersen uit te roeien 
zonder ze om te zagen.’ 
Alleen was dit boompje, samen met een 
paar broertjes en zusjes, nu juist pas met 
zorg aangeplant….

Brandnetels en bruggetjes
Begin september 2012 ontving het 

GNR een brief van een mevrouw 
die vaak op haar scootmobiel 

door Anna’s Hoeve rijdt. Zij 
had opgemerkt dat op be-
paalde plaatsen de brandne-
tels zo hoog waren opgescho-
ten dat ze er bijna niet langs 
kon zonder zich te branden. 
En, voor haar scootmobiel wa-
ren enkele op- en afritten van 
de bruggen niet goed te nemen. 

Een beetje slordig afgewerkt dus…
GNR had geen tijd en mankracht om 
deze problemen zelf vlot op te lossen. 
Dus deed het een beroep op de bosploeg. 
In dit geval was dat Gerard Peet in zijn 
eentje, die vrijwel onmiddellijk met de 
machete de brandneteljungle te lijf ging. 
Ach, en ook al is het ophogen van de op-
ritten voor de Nieuwe Brug eigenlijk écht 
onderhoudswerk voor GNR, dat doen 
Gerard en Kees ook nog wel even. ‘Kees 
en ik gaan provisorisch de brugopritten 
waar nodig (vooral van de Nieuwe Brug) 
gladmaken met zand.’ 
Kijk zo komt het nu dat iedereen, al of 
niet goed ter been, volop kan genieten 
van ons Anna’s Hoeve. 
Geweldig toch, zulke mannen?
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We hebben alweer even mogen genieten 
van een paar prachtige zonnige dagen. 
De vogels zijn druk in de weer om hun 
nestjes op orde te hebben. Je wordt wak-
ker gefloten door de merel, en de specht 
timmert er lustig op los. Op zo’n mooie 
vroege voorjaarsdag kun je zelfs al een 
prachtige citroenvlinder tegenkomen, en 
een dikke hommel zoemt rond, nog een 
beetje slaapdronken lijkt het wel.  De bo-
men en struiken zitten vol met knoppen 
De natuur ontwaakt uit zijn winterslaap. 
Bij het doorkruisen van Anna’s Hoeve ko-
men we vele fietsers en wandelaars tegen. 
De heuvels worden door mountainbikers 
beklommen. Ook de GAC rent er rond, 
men is serieus in training voor de Spieren 

voor Spieren City Run in april. Op de 
speelweide is een hondengehoorzaam-
heidstraining aan de gang. Ja op zo’n dag 
is het gewoon druk in Anna’s Hoeve! 

Op een bankje zit ik een tijdje te genieten 
van het zonnetje. Een prachtige strak-
blauwe lucht met een vliegtuigstreep. Het 
nieuwe fietspad met zijn wijde blik over 
het vroegere wasmeer doet je even weg-
dromen…. een meeuw krijst door de lucht 
en doet een zweefduik. Een konijntje 
schiet zijn hol in. Wat is het toch heerlijk 
om zo dichtbij Anna’s Hoeve te wonen. 
Last van een winterdip? Ga er lekker op 
uit, en laat je verrassen door de natuur 
om de hoek!

Lentemijmeringen          Eldertje van Loenen

In het achterste deel van Anna’s Hoeve, 
voorbij het eind van de Bergvijver, geldt 
tijdens het broedseizoen (15 maart tot 15 
juli) een aanlijngebod voor honden. In dit 
gebied mag gedurende deze periode dus 
alleen met honden gewandeld worden 
als deze aan de lijn gehouden worden. 
Het aanlijngebod wordt aangegeven met 
kleine groene bordjes aan het begin van 
ieder pad.

Deze maatregel heeft ten doel om in de 
broedtijd de rust in het bos, op de hei en 
op het Geitenweitje zoveel mogelijk te 
handhaven. Loslopende honden brengen 
veel onrust teweeg onder vogels, zoog-
dieren en reptielen, die veelal voor het 
menselijk oog niet te zien zijn maar die 
zich wel degelijk in het gebied bevinden. 
Veel dieren zijn bang voor honden. Dat 

is niet voor niets zo, want de hond is een 
jager. Ook al doet een hond niets, van de 
geur alleen al schrikken veel dieren.

In het westelijke deel van Anna’s Hoeve, 
het vijvergebied en op de Berg, mogen 
honden het hele jaar loslopen. Dat heeft 
ook te maken met de tweedeling van 
natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve. 
In het westelijke deel staat de menselijke 
aanwezigheid voorop: het is er in de 
eerste plaats recreatiegebied. Het ooste-
lijke deel van Anna’s Hoeve vormt de enig 
overgebleven (bijna) onbebouwde verbin-
ding tussen de Gooise natuurgebieden en 
de rest van de Utrechtse Heuvelrug. Hier 
is het dus in de eerste plaats een natuur-
gebied, waar mensen niettemin wel mo-
gen wandelen. Maar in het broedseizoen 
moet de hond er aan de lijn!

Honden aan de lijn van 15 maart tot 15 juli



Lidmaatschap
Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden. Informatie 
inwinnen en aanmelden kan bij de secretaris. De contributie bedraagt € 1,83 per jaar.
Wijzigingen in uw gegevens, bijvoorbeeld bij een verhuizing, geeft u telefonisch of per mail 
door aan de secretaris. Uw schriftelijke wijziging stuurt u naar het postadres.
 
Handige informatie:
Websites: www.vb-annashoeve.nl
  www.gnr.nl
  www.hilversum.nl 
  www.vriendenvanhetgooi.nl 

GAD toezicht en handhaving: 035-6991888, menukeuze 4
Milieuklachtentelefoon:  0800-6586734
Politie:    0900-8844
Informatie schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

Digitale nieuwsbrief
De Koerier verschijnt  vier keer per jaar. De berichtgeving is daardoor vaak niet actueel. Om 
belangstellenden op de hoogte te houden van recent nieuws sturen wij geregeld een digitale 
nieuwsbrief rond. U kunt zich daarvoor aanmelden door uw e-mail adres te sturen naar 
webmaster@vb-annashoeve.nl onder vermelding van ‘nieuwsbrief’. U wordt dan opgeno-
men in het bestand en krijgt de nieuwsbrief automatisch toegestuurd
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8.  Heitje
9.  Geitenweitje
10. Bospoel
x    Nieuwe poel

1.  Speelweide
2.  Speelweidevijver
3.  Witte strandje
     rechts daarboven; de oude poel
4.  voormalig Restaurant
5.  Woning Anna’s Hoeve

Plattegrond van 
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AFDELING: 

Aan de bewoners/gebruikers van: 
Anthony Fokkerweg tussen de Mussenstraat en de 
Minckelersstraat, de Vau Linschotenlaan tussen 
de Oude Amersfoortseweg en de spoorbaan 

Uitnodiging 

OPENBARE WERKEN 

BEZOEKADRES: 

DUDOKPARK 1 

Hilversum, 26 maart 2013 

Denk mee over de Weg over Anna's Hoeve en de inpassing van de HOV -baan op 4 april 2013 

Geachte mevrouw/meneer, 
In februari bebben wij u in de NieuwsbriefHOV in 't Gooi een uiteenzetting gegeven over de komst van een 
hoogwaardig openbaar vervoerbaan (HOV) in uw directe omgeving. In de nieuwsbrief vertelden wij onder meer dat 
de gemeente in maart keukentafelgesprekken voert en op 2, 3 en 4 april consultatiebijeenkomsten houdt over de 
inpassing van de busbaan in uw directe omgeving. Met deze brief nodigen wij u uit voor de consultatiebijeenkomst 
over de inpassing van de HOV bij Anna's Hoeve: deeltracé 5. 

Donderdag 4 april 2013, Raadhuis, Burgerzaa), Dudokpark 1 
Inloop met koffie en thee: 19:00 uur 
Welkom: 19:30 uur 
Presentatie deeltracé en varianten: 19.45 - 20.00 uur 
Gelegenheid tot stellen van vragen over de avond: 20.00 - 20.15 uur 
Informatie- en meedenksessies: 20.15 - 22.00 uur 

Tijdens deze avond krijgt u aan de hand van een korte presentatie informatie over de HOV -baan en het proces. 
Daarbij leggen wij ook de mogelijke varianten ten aanzien van het tracé van de Weg over Anna's Hoeve aan u voor 
en presenteren we het ontwerp van de langzaamverkeerstunnel onder bus- en spoorbaan bij de Van Linschotenlaan 
en de Anthony Fokkerweg. Na de presentatie wordt u de mogelijkheid geboden om mee te praten en denken over de 
inpassing van de verschillende ontwerpen. In deelsessies in verschillende ruimten van het raadhuis vragen wij u om 
aan ons aandacbtspunten mee te geven voor de verdere uitwerking van bet ontwerp. 

Varianten 
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor bet verleggen van de Weg o"er Anna's Hoeve beeft verschillende 
ontwerpen opgeleverd. Wij willen de consultatiebijeenkomst op 4 april inzetten om aan u advies te vragen bij de 
inpassingsmogelijkheden van de varianten op de weg en de langzaamverkeerstunnel. Die vindt u in de bijlage bij 
deze brief. 

Uw advies telt mee bij de BOV 
Op de website www.hovinhetgooi.nl/biJversum vindt u een reactieformulier. Daarop kunt u vanaf nu tot 14 april uw 
advies geven over de inpassing van de HOV-baan in uw omgeving. Tijdens de consultatiebijeenkomst krijgt u 
hierover meer informatie. Alle reacties worden genoteerd en meegenomen in de afweging van het uiteindelijke 
ontwerp. Kunt u niet bij de consultatiebijeenkomst aanwezig zijn? De presentatie, die tijdens de bijeenkomst is 
gegeven, vindt u een dag later op de website. Als vervolg op de keukentafelgesprekken in maart en de 
consultatiebijeenkornsten over de varianten in april wordt in mei een derde consultatieronde gehouden. Daarin wordt 
u gevraagd om mee te denken over een goede inpassing van de busbaan in uw omgeving en over een veilige 
inrichting daarvan. 

In het najaar nemen de gemeenten Hilversum, Huizen, Eemnes en Laren en de provincie Noord-Holland een 
definitief besluit over bet gebele HOV -tracé in 't Gooi . 

Met vriendelijke groet, 
Gemeente Hilversum 



HOV verbindt mensen in de regio en maakt ontwikkeling van natuur, woongebieden 
en bedrijven mogelijk. Vaak en op tijd rijdende comfortabele bussen verbinden straks mensen 
in 't Gooi. De actuele informatie op de haltes houdt reizigers ieder moment op de hoogte. 
HOV in 't Gooi biedt reizigers meer betrouwbaarheid, meer comfort, en meer informatie. 
En we investeren in verkeersveiligheid, groen en natuur in de regio . 
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Anna's Hoeve variant verlegde weg over Anna's Hoeve 
langs Anthony Fokkerweg 

De weg over Anna's Hoeve buigt afbij de Anthony Fokkerweg, ingepast in 
het talud. Langs de spoorbaan wordt naast de weg ook in een verlicht fietspad voorzien. 
De bestaande weg over Anna's hoeve wordt een recreatieve fietsverbinding en zo wordt 
de ecologische verbinding gerealiseerd. 
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Anna's Hoeve variant bestaande weg over 
Anna's hoeve met ecoduct 
De bestaande weg en het fietspad over Anna's hoeve blijven op huidige plek met een 
ecoduct om de benodigde ecologische verbinding te waarborgen. 
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Anna's hoeve variant verlegde weg over 
Anna's hoeve begrenzing stadsrand 
De weg over Anna's hoeve buigt bij de begrenzing van de toekomstige woonwijk Anna's 
hoeve af richting spoorbaan. Langs de spoorbaan wordt naast de weg ook een verlicht fiets
pad voorzien. De bestaande weg over Anna's hoeve wordt een recreatieve fietsverbinding en 
zo wordt de ecologische verbinding gewaarborgd. 



Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve     22 mei 2013

Nieuwsbrief

Algemene ledenvergadering    donderdag 23 mei, 20:00 u                                        
Wijkcentrum St Joseph, Minckelersstraat 71

Agenda
Opening door de voorzitter1. 

Notulen van de vergadering van 9 mei 2012      2. Kort verslag in Koerier 2012-3. Notulen op

Ingekomen 3. stukken en mededelingen

Financieel jaarverslag 2012 en begroting 20134. 

Verslag kascommissie en benoeming kascommissie voor 20135. 

Algemeen jaarverslag 2012;        6. terugblik en kleine vooruitblik op de belangrijkste punten.

Decharge van het bestuur van het jaar 20127. 

Uw bestuur in 20138. 

Huishoudelijk Reglement 9. 

Aandachtspunten10.  voor 2013,   

Rondvraag11. 

Sluiting huishoudelijk deel van de vergadering12. 

De f13. unctie van Anna’s Hoeve in de ecologische hoofdstructuur

            

Sluiting van de vergadering14. 

website en ter inzage in de vergaderzaal.

De ALV wordt gevraagd het Huishoudelijk Reglement 
goed te keuren; dit is gepubliceerd op de website. Er 
zijn exemplaren in de vergaderzaal.

Communicatie, Werven van leden, Een extra bestuurslid
Naast het Bouwplan, de HOV en de Weg over Anna’s Hoeve ook: 

(Pauze met koffie of thee)

Een presentatie door Gooi’s Natuur Reservaat

Beste leden. 

Bij deze kou en regen...kom gezellig naar de algemene ledenvergadering.
Kopje koffie, drankje...maar vooral meedenken over de toekomst van Anna’s Hoeve.
Het huishoudelijk gedeelte, belangrijk, proberen we toch vlot af te werken.

GNR is al in februari uitgenodigd om vervolgens een verhaal te houden over hoe zij Anna’s Hoeve 
qua natuur en recreatie wil verbeteren. Anna’s Hoeve in verbinding brengen met andere natuurge-
bieden (ecologische zones) speelt daarin een belangrijke rol. Hoe dat gestalte zou kunnen krijgen, 
wat er voor nodig is en hoe het er dan uit komt te zien, wordt getoond en toegelicht door Bert vd 
Moolen (rentmeester GNR) en Edgar vd Grift (ecoloog, bureau Alterra). Zij zullen daarbij inhaken 
op de actualiteit m.b.t. Anna’s Hoeve.

Ik zie u graag op deze boeiende avond.                Martin Triebels,  voorzitter

Herinnering

http://www.annashoeve.nl/index.html


Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve  5 juli 2013

Nieuwsbrief
Weg over Anna’s Hoeve  naar 12.500 auto’s/etmaal
Ja…daar zaten we dan, met de “oplossingen” van de gemeente voor de Weg over 
Anna’s Hoeve. Laatste stuk rechttrekken met daar een ecoduct, of de hele weg 

verleggen naar tracé langs het spoor. Discussies en verschillen van inzicht over de pijn die met de verschillen-
de oplossingen samenhangt, speculaties of en hoe pijnpunten te verzachten zijn. De gemeente ondertussen 
in een verdeel en heers positie, ‘vecht het maar uit, als wij maar 12.500 auto’s door Anna’s Hoeve krijgen’.

Het is nu eenmaal een verkeer-radiaal
Reageerden de gemeentewoordvoerders in koor. Geen verkeer remmende maatregelen waar de weg door de 
nieuwe woonwijk loopt. Geen stoplicht beveiligde oversteekplaatsen, geen 30 km, geen drempels…niets! Op 
een verkeerradiaal is vrij baan te geven aan het (auto)verkeer.

Verkeer-radiaal ?
Het begrip verkeer-radiaal is in 1996 geïntroduceerd in 
het “plan Wegen”, met z’n binnenring, buitenring, en een 
aantal radialen die het verkeer tussen die ringen af moeten 
wikkelen en die daar ook op moesten worden ingericht. 
Daarnaast zijn vanuit de buitenring een aantal uittredende 
radialen aangewezen, met de functie het verkeer van en 
naar Hilversum af te wikkelen. Ook deze radialen zouden 
op die functie moeten worden ingericht. Het plaatje toont 
het al; de Weg over Anna’s Hoeve is geen radiaal. Ook in 
de uitwerking, het actuele Integraal Bereikbaarheids Plan 
(IBP) is de Weg over Anna’s Hoeve geen radiaal, heeft geen 
verbindingsfunctie toegewezen gekregen.

Stiekem gedoe !
Stiekem heeft de gemeente dat wel gedaan. Nooit aan de burgers of gemeenteraad voorgelegd…gewoon net 
doen of het nu eenmaal een radiaal is. Net als bij de opknapbeurt jaren geleden de weg stiekem 50 cm breder 
is gemaakt. Net als het natuurgebied in alle stukken altijd maar weer park, park, park wordt genoemd.

Weg over Anna’s Hoeve in de luwte plaatsen
Stiekeme stappen in de verkeerde richting. De 
goede richting is de Weg over Anna’s Hoeve qua 
verkeer in de luwte plaatsen. Dat is ook de richting 
die het plan Wegen/IBP van de gemeente zelf 
aangeeft. Verkeersluw maken is ook de enig pas-
sende compensatie voor de verkeersbelasting die 
de HOV/busbaan in het natuurgebied brengt. De 
Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve ziet zich 
genoodzaakt om tegen elke stap, elk plan wat niet 
deze richting in zich heeft in verzet en bezwaar te 
komen.

Bussumergrintweg...ook een “verbindingsweg”, ook 
door natuurgebied, ook voorlangs een ecoduct. Door 
verschillende verkeersmaatregelen in de luwte gezet

structuurkaart Plan Wegen

REAGEREN ?

http://www.annashoeve.nl/
mailto: wegoverannashoeve@upcmail.nl


Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve     22 juli 2013

Nieuwsbrief
Ons bezwaarschrift op bestemmingsplan woonwijk Anna’s Hoeve
Of eigenlijk op de weg en het verkeer wat er doorheen komt, richting Weg 
over Anna’s Hoeve. In de vorige nieuwsbrief ( 5-7) hebben we onze zorg uit-

gesproken over het sluipende proces van steeds meer verkeersdruk op deze weg. Onze vereniging wil dat de 
Weg over Anna’s Hoeve (WoAH) qua verkeer in de luwte wordt gezet. Dat zou al gestalte moeten krijgen in 
de nieuwe woonwijk. In het bestemmingsplan zou al het uitgangspunt “autoluw” moeten staan. Het omge-
keerde is het geval, reden om hiermee de bezwaarprocedure in te gaan. 
Kernprobleem is dat spoor + A27(verbreding) + HOV busbaan + WoAH (12.500 auto’s) bij elkaar een gewel-
dige verkeersdruk en verstoring in het natuurgebied en de faunapassage (EHS) geven. Door provincie/ge-
meente/politiek wordt dit versimpeld tot een tracéprobleem m.b.t. de Weg over Anna’s Hoeve. Wij vragen 
om echte antwoorden op het echte (kern)probleem. Wij zullen moeten ageren tegen ieder wegenplan wat 
daar geen antwoord op biedt.

Meldteam verloedering van start
Zwerfafval, dumping, bierdozen, kampvuurtjes…verloedering, een vast item voor onze vereniging, en dit jaar 
waren er nogal wat signalen van. We doen al veel; geregeld grote schoonmaakacties, leden die bijna dagelijks 
klein zwerfvuil wegruimen. De vereniging heeft het initiatief 
genomen om andere partijen (GNR, politie, GAD) hier meer en 
structureel bij te betrekken onder het motto…Samen de verloe-
dering te lijf. Dat hebben we aan onze kant vorm willen geven 
met een meldteam van 2 vrijwilligers die dagelijks op Anna’s 
Hoeve komen en vanuit hun waarnemingen meldingen gaan 
doen richting GNR/politie/GAD. Eind juli gaan we daar werkaf-
spraken mee maken; wat melden aan wie, korte lijnen, directe 
contactpersonen, etc.  Per 1 augustus kan het meldteam dan 
van start. U gaat het merken, en hoort er nog van.

Ringslang waarnemingen 
Opmerkelijk…drie ringslang meldingen de afgelopen week!   “Mijn schoonzoon reed ter hoogte van de ac-
cumulatievijver een ringslang achter op zijn staart. De verwonding leek mee te vallen, de slang ging er snel 

vandoor”. Roel Luijer loopt nietsvermoedend bij de speelvijver; 
“Op het moment dat de ringslang mij zag keerde hij weer om 
en verdween tussen het gras.. . Het ging veel te snel allemaal. 
Ik heb het plaatje dus maar opgeslagen in mijn hoofd”. Ange-
lique Roelofs maakte wel een fotoplaatje van zwemmende 
ringslang in speelvijver, door deskundige geschat op 1 meter, 
waarschijnlijk een vrouwtje. De ringslang is beschermd. Eerder 
heeft de gemeente geconcludeerd dat er geen ringslangen 
voorkomen bij de (droog te leggen) accumulatievijver, er dus 
ook geen compenserende slangenpoel hoeft te worden gerea-
liseerd. Toch een wat voorbarige conclusie?

NAAR BEZWAARSCHRIFT

beeld 123RF

beeld 123RF

beeld 123RF

beelden 123RF

http://www.annashoeve.nl/Plan/Zienswijze_bestemmingsplan_woonwijk_AH.pdf
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Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve e.o.

Colofon
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van 
de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. 
De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt vier keer per jaar. Overname 
van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Kopij is van 
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Voorzitter:   Martin Triebels    035-6834228 triebels.vbah@upcmail.nl
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De prachtige zomer maakte veel goed, na 
de koude periode in het voorjaar. Hope-
lijk heeft u ook genoten van het prachtige 
weer of een welverdiende vakantie. De 
redactie van de Koerier heeft ondertussen 
haar best gedaan een afwisselend aanbod 
van artikelen te verzamelen, dat voor u 
het lezen waard is.

We nemen weer een kijkje bij de buren, 
dit keer de Laarder Wasmeren. U vindt 
een overzicht van de waterstanden en 
een vervolg op de al eerder geplaatste 
artikelen over de nieuwe woonwijk, het 
hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en 
de Weg over Anna’s Hoeve. 

De naam van onze website is gewijzigd in 
www.annashoeve.nl. Aanmelden voor de 
digitale nieuwsbrief kan bij de webmaster 
via webmaster@annashoeve.nl. Let op: 
het oude website-adres in het colofon 
klopt dus niet meer! 

Uw kopij voor de Koerier is welkom, graag 
vóór 14 oktober. Koerier 2013-4 verschijnt 
in november. 

Steunt u de doelstelling van de Vereni-
ging tot Behoud van Anna’s Hoeve? Wilt 
u lid worden? De informatie staat op de 
binnenzijde van de achterkaft. U bent van 
harte welkom!



Emil Ludenpenning 2013 voor Jelle Harder

In april ontving Jelle Harder, mede-
oprichter en erelid van de Vereniging 
tot Behoud van Anna’s Hoeve, de Emil 
Ludenpenning. Hieronder leest u welke 
motivatie de Stad en Lande Stichting had 
om Jelle de eervolle prijs toe te kennen. 
Wij feliciteren Jelle van harte!

In 1982 stelde de Stad en Lande Stichting, 
als erfgenaam van de Erfgooiersvereni-
ging, de Emil Ludenprijs in. Een prijs voor 
personen en instellingen die zich bijzon-
der verdienstelijk hebben gemaakt op het 
gebied van de regionale geschiedenis, de 
traditie van de Erfgooiers en het behoud 
van cultureel en landschappelijk erfgoed. 
 De prijs is vernoemd naar reserve-
generaal majoor Emil Luden, de eerste 

voorzitter van de in 1912, na een reeks 
rellen, door het rijk in het leven geroepen 
Vereniging Stad en Lande van Gooiland, 
de organisatie van Erfgooiers. 
De uitreiking van de prijs vindt altijd 
plaats op of rond 28 april, omdat de 
laatste vergadering van de Erfgooiersver-
eniging werd gehouden op 28 april 1979. 
Daarmee kwam een einde aan de dui-
zendjarige organisatie van de Erfgooiers. 

De Emil Ludenpenning  is in 2013 toe-
gekend aan Jelle Harder, op grond van 
zijn bijzondere inzet, gedurende ruim 30 
jaar, op het gebied van natuurbehoud en 
verbetering van natuurbeheer in het Gooi 
en de Vechtstreek.

2
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Als geboren Hilversummer groeide hij 
op dicht bij de natuur. Al jong werd hij 
lid van een jeugd natuurbond en ging als 
jongen al met zijn vriendjes vogels inven-
tariseren bij het Laarder Wasmeer.
In aansluiting op zijn opleiding werd hij 
leraar. Na 30 jaar maakte hij de overstap 
naar landschapsbeheer Noord-Holland. 
Als projectleider soortenbeheer bestu-
deerde hij het leefgebied van veel dier-
soorten en trachtte hij voor veel soorten 
de specifieke leefomstandigheden te ver-
beteren. Talloze grote en kleine projecten 
zette hij op en wist deze vaak met behulp 
van anderen te realiseren.
Zijn werk als projectleider liep vaak 
naadloos over in zijn inzet als vrijwilliger 
om de rijke natuur in het Gooi en om-
streken te behouden en waar mogelijk te 
verbeteren, met bijzondere aandacht voor 
kwetsbare en bedreigde diersoorten.
De inzet van Jelle kenmerkt zich door een 
grote motivatie en een schijnbaar onver-
moeibare werklust.
Voor zijn acties zoekt hij medestanders en 
organisaties. Hij spande zich in om deze 
organisaties goed te laten functioneren. 
Zo is hij vele jaren voorzitter geweest van 
de Vogelwerkgroep Het Gooi en Om-
streken en is daar nu erelid. Hij is mede-
oprichter en lang waarnemend voorzitter 
geweest van de Vereniging Anna’s Hoeve. 
Ook daar is hij nu erelid. Zijn band met 
Anna’s Hoeve gaat ver terug. Als kind 
kwam hij daar vaak omdat hij met zijn 
ouders in de buurt woonde. Begin jaren 
tachtig ging ook hem de verloedering van 
dit natuurgebied aan het hart. In de toen 
opgerichte vereniging Anna’s Hoeve heeft 
hij met zijn initiatieven en ook door zijn 
educatieve activiteiten in hoge mate bij-

gedragen aan het goed functioneren van 
deze vereniging.
 
Veel van de door hem geïnitieerde 
activiteiten en organisaties bestaan nog 
steeds. Om er een aantal te noemen: de 
Poelenwerkgroep, de Boommarterwerk-
groep, de Libelle- en Vlinderwerkgroep 
en de IJsvogelwerkgroep. Jelle werd dé 
deskundige op het gebied van de IJsvogel 
in het Gooi en ver daarbuiten. Hij streed 
voor aanleg en goed beheer van IJsvogel-
wanden, geeft voorlichting en maakte 
een instructie-DVD over IJsvogelwanden. 
Voor zijn IJsvogelproject ontving Jelle 
Harder in 2006 de eerste Paul Fentener 
van Vlissingenprijs.
Ook voor andere dieren, zoals Vleermui-
zen, Hazelwormen, Kerkuilen en Slecht-
valken springt hij in de bres. In de meeste 
gevallen begon hij zijn inspanningen voor 
het behoud of terugkeer van een diersoort 
met een uitvoerige studie naar de soort en 
gewenste leefomstandigheden. 
Ongeveer 30 jaar geleden ontwikkelde 
Jelle een visie op een meer natuurlijk 

IJsvogel
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bosbeheer in de Gooise bossen. Een vari-
abele dunning in de eenvormige naald-
boompercelen zou de ontwikkeling van 
inheemse loofboom- en heestersoorten 
bevorderen. Door het laten liggen van 
snoeihout, omgewaaide en afgestorven 
bomen en stobben zou niet alleen de 
flora maar ook de fauna enorm verrijken. 
Het kostte heel wat energie voordat deze 
nieuwe visie breed werd gedragen! Nog 
steeds zijn er ‘Gooise gasten’ die zo’n ‘slor-
dig bos’ maar niets vinden.

Op veel plekken in het Gooi zijn sporen 
van de activiteiten van Jelle Harder terug 
te vinden, zoals ook de stobbenwal onder 
het viaduct Zandheuvelweg onder de 
A27, de bosrandenbeheerprojecten en het 
maaien van het Kalkterreintje in Zanderij 
Crailoo en het Heksenweitje in Hilver-
sum. In zijn tientallen lezingen, rondlei-
dingen en in voorlichtingsbijeenkomsten 
heeft hij zijn kennis uitgedragen en velen 
bewust gemaakt van bijzondere natuur-
lijke waarden. 

(bron juryrapport Emil Ludenpenning)

Vlinder nuttig bezig op het Geitenweitje
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In de digitale Nieuwsbrief van 22 juli 
stonden drie meldingen van ringslan-
gen: de eerste betrof een ringslang die 
aangereden werd op het fietspad langs 
de accumulatievijver, gelukkig zonder 
grote gevolgen, want de slang ging er snel 
vandoor. De volgende melding kwam 
van Roel Luijer, die er een tegen kwam 
in het gras bij de speelvijver: ‘Op het 
moment dat de ringslang mij zag keerde 
hij schielijk om en verdween tussen het 
gras’; en de derde waarneming was van 
Angélique Roelofs die er een zag zwem-
men in de speelvijver. Deze laatste werd 
geschat  op één meter. Waarschijnlijk was 
dit een vrouwtje: vrouwtjesringslangen 
zijn meestal groter dan mannetjes - het 
mannetje wordt 80 tot 100 centimeter, 
het vrouwtje 90 tot 140 centimeter.

Eind augustus meldde Roel Luijer het 
volgende:   Onlangs ging ik weer eens 
vissen, gewoon ontspannen, even aan het 
nieuwe strandje van de speelweidevijver 
aan de kant van de Anthony Fokkerweg. 
Niks bijzonders, hengeltje, stoeltje en wat 

maden. Afgezien van de enorme partij 
visjes die ik ving – het begon op werken te 
lijken – heb ik genoten van tenminste vijf 
ringslangwaarnemingen.
Ik vermoed dat ik twee ringslangen twee 
maal heb gezien, de vijfde keer zwom hij 
zo ver  weg dat ik hem niet goed kon zien. 
En tenslotte heb ik afgelopen zondagmid-
dag om een uur of vier een ringslang zien 
zwemmen aan het begin van de slurf.

In Nederland behoort de ringslang tot de 
beschermde diersoorten. Eerder heeft de 
gemeente gesteld dat er geen ringslan-
gen voorkomen bij de (droog te leggen) 
accumulatievijver, er dat er dus ook geen 
compenserende slangenpoel hoeft aange-
legd te worden. Toch een wat voorbarige 
conclusie?

NB het bestuur heeft de vele ringslang- 
waarnemingen in de omgeving van de 
(droog te leggen) accumulatievijver onder 
de aandacht gebracht van de gemeente. 
Verzocht is om een heroverweging van 
het eerdere afwijzende besluit m.b.t. een 
compenserende slangenpoel.

Ringslangen gezien op Anna’s Hoeve

Zwemmende ringslang
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Een kijkje bij de buren: Laarder Wasmeer 

Het gebied dat aan de noordkant van 
Anna’s Hoeve grenst is nauwelijks her-
kenbaar voor iemand die er vijf jaar niet 
geweest is. De verschillen zijn groot: het 
Laarder Wasmeer eens groot genoeg om 
een leuke schaatsronde te kunnen rijden, 
is niet meer dan een klein plasje dat groeit 
en krimpt met de hoeveelheid regen. Het 
zicht op het gebied wordt niet meer aan 
alle kanten beperkt door bossen en boom-
groepen. Kale vlaktes, zandverstuivingen 
en heuveltjes lijken ervoor in de plaats ge-
komen. Het Laarder Wasmeer is (evenals 
Anna’s Hoeve) eigendom van en in beheer 
bij het Goois Natuurreservaat (GNR).
Aan de westkant is een prachtig in het 
landschap ingepast wandel/fietspad 
aangelegd waarvan druk gebruik gemaakt 
wordt. Het is een schakel in de ronde van 

vijf kilometer rondom het afgesloten ter-
rein. Bankjes nodigen uit om de verande-
ringen te bekijken. Op de infoborden zijn 
wetenswaardigheden te lezen. 
“Waarom is het nu zo?” zal menigeen 
verzuchten die wel eens met een IVN- of 
een  vogelexcursie het gebied bezocht. 
Veel vogels van weleer zijn er niet meer en 
het ziet er kaal uit.

De geschiedenis
Van nature ligt het Laarder Wasmeerge-
bied lager dan de stuwwallen waarop de 
Gooise gemeentes liggen. Het was dan 
ook uitermate geschikt voor de afvloeiing 
van het Hilversumse afvalwater. Dit water 
bevatte door de tapijt- en galvanische 
industrieën veel zware metalen die zich 
langzamerhand in de grond ophoopten 

Tekst: Christine Tamminga
Foto’s: Helmoet Vos

Laarder wasmeer, landschap oud
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en ook naar het grondwater doorsijpel-
den. Daardoor raakte de grond zwaar 
vervuild. In 1958 werd een hek om het 
gebied gezet en mochten de volkstuinen 
niet meer gebruikt worden. Sinds 1976 
is met de lozingen gestopt. Ondanks de 
vervuiling kon het gebied zich - vanwege 
de rust - jarenlang ontwikkelen tot een 
uniek natuurgebied waar talloze vogels 
een geliefd plekje hadden gevonden. In 
2003 is dit natuurgebied uitgegroeid tot 
de eindfase van een coulisselandschap, 
dit wil zeggen: boomgroepen en houtwal-
len omringen waterpartijen en vlaktes in 
afwisselend decor.

De sanering
De extreem hete zomer van 2003 liet 
de waterplassen, die alleen nog door de 
regen aangevuld werden, grotendeels op-
drogen. In de kurkdroge gebarsten grond 
kwamen door verstuiving de gifstoffen 
vrij, zeker met oostenwind richting woon-

wijken. Het gebied werd afgesloten voor 
excursies, zelfs de medewerkers van het 
GNR mochten het niet meer betreden. 
Deze onverwachte situatie was de aan-
leiding om nu serieus plannen te maken 
om het gebied in zijn geheel te saneren 
en van alle niet natuurlijke elementen te 
ontdoen. Tijdens de enkele jaren durende 
werkzaamheden werd veel grond met 
vervuilingsgraad van matig tot ernstig 
vervuild afgegraven en afgevoerd. Bij dit 
proces kwamen sporen van menselijk 
gebruik van enkele eeuwen boven zoals 
oude karrensporen. Ik vond een keer een 
pijpenkop. Van langer geleden dateert de 
vondst van de laag van Usselo. Het is een 
laagje houtskool waarin de resten zitten 
van een 10.000 jaar geleden verbrand bos. 
Het zit waarschijnlijk door heel Noord-
west-Europa in de bodem.

Het huidige landschap
De bomen zijn zoveel mogelijk behou-

Laarder wasmeer, landschap nieuw
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den gebleven. De boomgroepen lijken 
op verhogingen te staan omdat de grond 
rondom veelal is weggehaald. Het Goois 
Natuurreservaat heeft ervoor gekozen 
om met de sanering het landschap deels 
zijn oude oorspronkelijke karakter van de 
periode rond de ijstijden terug te geven. 
In de noordoostelijke hoek is alleen nog 
zand dat tot vlakbij het Bluk vrijelijk kan 
stuiven. De ribbels en kleine duintjes zijn 
bij veel wind voortdurend in beweging 
en het actieve stuifzand kruipt dan door 
het hek tot vlakbij het theehuis en het 
fietspad. Ga maar eens in het verse zand 
na een storm of flinke regenbui zoeken 
naar de diersporen van reeën, vossen, 
konijnen. 
Aan de kant van de berg van Anna’s Hoeve 
ontstaat weer een plas omdat daar de 
bodem is voorzien van een ondoordring-

bare laag, net zoals vroeger 
de oerbank zorgde voor 
een natuurlijke kom. Bij de 
voormalige observatiehut 
is in de Leeuwenkuil een 
ven ontstaan. Door de ge-
ringe diepte zijn hier vaak 
watervogels te vinden die 
door de oevers waden.
Het kale zand, de opnieuw 
gevormde vennen, het lege 
landschap: het huidige 
terreintype bevindt zich in 
de pionierfase waarin als 
contrast oude boomgroe-
pen staan. Een landschap 
dat in de komende jaren 
langzamerhand zal ver-
anderen. Er komen steeds 
andere mossen en planten. 
In de herfst staat het volop 

gespecialiseerde paddenstoelen. Al snel 
kwamen klokjesgentiaan en zonnedauw 
weer terug, zeldzame planten. 
Vanaf de omgeving zal de charme ervan 
steeds te ervaren zijn, zeker op een mooie 
zomeravond tegen zonsondergang. 

Toegang
Het Laarder Wasmeer is een gesloten 
gebied dat van alle kanten te bewonde-
ren valt. Eens per maand kun je met een 
natuurgids van het IVN een wandeling 
binnen het hek maken. Iedere derde zon-
dag starten deze tochten om 10 uur vanaf 
’t Bluk.

Informatie over deze wandelingen is te vinden 
op: www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken

Klokjesgentiaan op het Laarder wasmeer
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Zomer in Anna’s Hoeve

Wat hebben we lang op de zomer moeten 
wachten! Maar nu is hij er dan ook, en 
hoe! Het zonnetje straft ons met hoge 
temperaturen af. Lage waterstanden in 
de vijvers – langs het nieuwe fietspad zijn   
haast alle watertjes verdwenen.  Geen 
meerkoetjes meer met hun lawaaierige 
jongen. 

Langs het hekwerk staan dikke sigaar-
pluimen. De lucht is strak blauw en de 
kraaien maken met de meeuwen een 
hoop kabaal. 

De nieuwbouw van de zuiveringsinstal-
latie neemt steeds duidelijker vormen 
aan. Hele bassins verrijzen. Een paar witte 
koeien liggen heerlijk te herkauwen. De 
heide begint voorzichtig hier en daar 
prachtig paars te kleuren, en ik zie bloe-
sems en al wat groene vruchtjes aan de 
braamstruiken. Verschillende vlinders en 
libellen doorkruisen het luchtruim. 

De hondenbaasjes laten  hun viervoeters 
een fris bad nemen in de speelweidevijver.  
Er zijn zelfs kinderen aan het zwemmen 
in de speelweidevijver, wat  mij eigenlijk 
niet zo’n heel goed idee lijkt. 

De vissteiger is weer boven water ge-
komen en eindelijk weer toegankelijk 
voor invalide mensen, maar nu wordt hij 
bewaakt door een grote eend. Hengelaars 
zijn druk in de weer met het vangen van 
voorntjes – leuk, zegt een man, voor in 
het aquarium. De gevangen visjes gaan 
zolang in een fles met water en gaan zo 
mee naar huis. ‘Haal de natuur in huis’ 
wordt zo wel heel letterlijk genomen….

Dat is óók Anna’s Hoeve, geen natuurmo-
nument waar mensen geen voet mogen 
zetten, maar een plek waar gewone 
Hilversummers al bijna 80 jaar recreëren 
en rust vinden. 
 

Eldertje van Loenen

Zonnedauw op het Laarder wasmeer
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Meldteam Anna’s Hoeve… Samen de verloedering te lijf
Martin Triebels, voorzitter

Zwerfafval, dumping, bierdozen, kampvuurtjes…verloedering, een vast on-
derwerp voor onze vereniging, en dit jaar waren er nogal wat signalen van. 
We doen al veel; geregeld schoonmaakacties, leden die bijna dagelijks klein 
zwerfvuil wegruimen. Maar er zijn ook grotere en herhalende verschijnselen. 
De vereniging heeft het initiatief genomen om andere partijen (GNR, politie, 
gemeente) hier meer en structureel bij te betrekken onder het motto: Samen de 
verloedering te lijf. Dat hebben we aan onze kant vorm willen geven met een 
meldteam van vrijwilligers die dagelijks op Anna’s Hoeve komen en vanuit hun 
waarnemingen meldingen gaan doen richting GNR en politie.

Meldteam 1 augustus van start
Om alles rond te krijgen had het meld-
team op 31 juli 2013 een vergadering op 
het politiebureau. Praten over wat voor 
soort meldingen we kunnen doen, aan 
wie sturen we die, wat doen die er mee, 
wat horen we er over terug, etcetera. 
Ingewikkeld, want het gaat over ‘wat’ valt 
onder ‘wie’, en over geld/capaciteit om 
iets op onze meldingen te ondernemen. 
Maar bij politie, GNR, gemeente trof het 
meldteam vooral enthousiasme en be-
reidheid onze inzet te ondersteunen. Met 
goede afspraken kon het meldteam dus 
vervolgens van start.

Het meldteam, betrokken vrijwilligers
We zijn blij met de vrijwilligers die het 
meldteam gestalte geven. Betrokken 
vrijwilligers die alles zien, dagelijks op 
Anna’s Hoeve komen en zaken van vernie-
ling, herhalende vervuiling, verloedering 
gaan melden aan politie/GNR.  Voorzitter 
Martin Triebels coördineert en houdt het 
meldingenarchief bij.

Contactpersonen bij politie en GNR
Het meldteam heeft vaste contactperso-

nen bij politie en GNR, te weten wijk-
agent Jeffrey Cijs en boswachter John 
Didderen. Zij houden in de gaten wat er 
aan de meldingen wordt gedaan, kop-
pelen dat zo goed mogelijk terug naar 
het meldteam. Om de zoveel tijd komen 
meldteam en contactpersonen bij elkaar 
om het verdere verloop af te stemmen. 
GNR en politie zijn de belangrijkste 
partners in dit project. Voor zaken die net 
buiten het grondgebied van Anna’s Hoeve 
liggen zijn de gemeente (Bureau Wijkza-
ken) en GAD aanspreekbaar.

Wat kunt u doen
Het meldteam werkt op basis van eigen 
waarneming. Het is dus niet de bedoe-
ling dat iedereen die iets van verloedering 
ziet het meldteam gaat bellen. In een 
urgente situatie is het goed om zelf direct 
de politie te bellen 0900-8844. In minder 
urgente situaties staat het natuurlijk ie-
dereen vrij om, los van het meldteam, een 
melding naar GNR (035-6214598) te doen. 

De mogelijkheden van GNR
Bij ons beroep op ondersteuning door 
GNR moeten we beseffen dat de mo-
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gelijkheden van GNR beperkt zijn. 
Bezuinigingen hebben GNR sinds 2010 
genoodzaakt tot een vacaturestop, waar-
door met name het boswachtersteam op 
achterstand is geraakt. Gelukkig is aan 
die stop nu een einde gemaakt en wordt 
de bezetting op het vlak van toezicht en 
handhaving weer op sterkte gebracht. Dat 
is positief met betrekking tot onze inzet 
tegen verloedering. Die inzet zal toch 
vooral moeten rusten op eigen kracht 
en het met elkaar op Anna’s Hoeve een 
sfeer van respect voor de natuur weten te 
creëren.

Illegaal (nacht)vissen…vissen weg, allerlei 
rotzooi blijft achter. Eén en ander heeft al 
de vorm aangenomen van stropersactiviteit, 
blijkens de vondst van een fuik in de speelwei-
devijver.

Dit jaar veel berichten van kamp-
vuurtjes op Anna’s Hoeve. In de 
warme periode leek het haast elk 
weekend wel raak. Gevaarlijk met 
zo’n droog bos. Na het chillen blijft 
er altijd rotzooi achter; bierflessen, 
plastic zakken etc. Eén keer zijn een 
stel nachtvissers door de politie 
achterhaald en gedwongen alsnog 
hun rotzooi op te ruimen. Bij andere 
gelegenheid deed brandgevaar de 
brandweer uitrukken. Brandplekken 
op de speelweide, bij berkenlaantje, 
bij de bergvijver.

Een naamkaartje staat er niet bij dus een 
dader kunnen we niet aanspreken. Wel 
zorgen dat de prullenbak hersteld wordt, 
zodat afval er weer in kan, in plaats van 
zoals nu: verspreid over het veld.
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Lepelaar gespot!

Jelle Harder is al vanaf het voorjaar actief met een nieuw project; een inventarisatie 
van broedvogels in Anna’s Hoeve. Hij wil dat vergelijken met een vroegere inventari-
satie, er een verslag over maken, en natuurlijk komt er nog een mooi stuk over in een 
komende Koerier.  Op een mooie voorjaarsochtend begin juni deed hij echter een wel 
heel bijzondere waarneming, die hij graag nu al met ons deelt.

’s Morgens in alle vroegte dacht Jelle eerst 
te maken te hebben met een kleine zilver-
reiger, maar dichterbij gekomen bleek het 
een heuse lepelaar te zijn. 
Eerst zat de grote waadvogel zich rustig 
te poetsen, later ging hij tot actie over en 
liep druk te foerageren in de met water 
gevulde wadi. Met grote zwaaibewegin-
gen zeefde hij het water tussen de snavel. 
Ook een doorgewinterde vogelaar als Jelle 
Harder had hier nog nooit eerder een 
volwassen lepelaar gezien – we mogen 
dit dus wel als een unieke gebeurtenis 
beschouwen!

Lepelaars broeden op slechts enkele plaatsen 
in Europa, waarvan Nederland tot voor kort 
de meest noordelijke was. Sinds 2000 is de 
meest noordelijke broedkolonie gevestigd in 
Denemarken. Lepelaars zijn zomervogels, die 
via Franse en Spaanse moerassen naar de 
winterkwartieren langs de West-Afrikaanse 
kust en het gebied ten zuiden van de Sahara 
trekken. Ze broeden in moerassige gebieden, 
in dichte rietkragen of in moeilijk bereikbare 
bomen en struiken. Het voedsel bestaat uit 
stekelbaarzen, kleine witvis, garnalen en 
andere kleine waterdieren, die met behulp 
van de unieke lepelvormige snavel op de tast 
worden opgevist.
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Weg over Anna’s Hoeve

Martin Triebels, voorzitter

Voorjaar…inspraakronde
In het voorjaar is er een inspraakronde 
geweest over wat er met de Weg over 
Anna’s Hoeve (WoAH) zou moeten 
gebeuren. Helaas viel slechts te kiezen 
uit drie gemeentelijke varianten waarvan 
er twee al op voorhand grote weerstand 
opriepen:
A)  Handhaven huidige WoAH met voor-
      bij de berg een ecoduct
B)  WoAH verleggen door speelstrook 
      naar tracé langs het spoor (weerstand)
C)  WoAH verleggen over “berkenlaantje” 
      naar tracé langs het spoor (grote weer-
      stand)
Op 8 april hebben we er een extra leden-
vergadering over gehouden die, uit deze 
drie, variant A als minst slechte (minste 
inbreuk) aanwees.

Najaar…presentatie voorkeur gemeente
De gemeente heeft er de hele zomer over 
nagedacht en aanvullend onderzoek 
uitgevoerd. Op 11 september wordt de 

variant gepresenteerd waar gemeente en 
provincie op door willen gaan. Of onze 
vereniging daar in mee gaat is natuurlijk 
de vraag. We kiezen voor een brede be-
nadering; een beoordeling en weging van 
de gemeente-voorkeur tegenover andere 
echte alternatieven. Als voorbereiding 
daarop lijkt het zinnig terug te keren naar 
het probleem.

Wat is het probleem?
Al die manoeuvres met de Weg over 
Anna’s Hoeve: het is zoeken naar de beste 
oplossing voor een probleem. Maar wat is 
eigenlijk dat probleem? Als er al verschil-
len van inzicht zijn over het probleem, 
zullen die er ook zijn over de oplossing. 
Het blijkt lastig het ‘officiële’ probleem in 
dezen te achterhalen. Ik kom dus maar 
tot een eigen herleiding en nadenken 
over wat we vanuit onze vereniging als 
probleem zien (en waar we de oplossing 
dus aan zullen toetsen).

Verandering...waarom ook weer?
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De context, aanzet tot het probleem is 
gelegen in verkeersplannen die neerdalen 
rondom Anna’s Hoeve. Aanleg HOV-
busbaan, verbreding A27, verkeersgroei 
op de Weg over Anna’s Hoeve. Zaken die 
de natuur in de knel brengen. Tegelijk 
willen we de natuur in het gebied in stand 
houden, verbeteren met een ecologische 
Heuvelrug verbindingszone, die alleen 
hier mogelijk is.

In die context kom ik tot een tweeledige 
probleembeschrijving:

Hoe 1. is in deze complexe verkeerssitu-
atie toch een goed functionerende 
Heuvelrug fauna-passage te realise-
ren?
Hoe is te vermijden dat toenemende 2. 
verkeersbelasting wezenlijk afbreuk 
doet aan natuurgebied Anna’s Hoeve?

Tweeledig, maar nauw verbonden. Een 
oplossing zal aan beide tegemoet moeten 
komen.  Mijn indruk (vrees) is dat de ge-
meente het eerste deel van dit probleem 
als enige probleem ziet. Of mijn vrees 
terecht is zullen we kunnen vaststellen 
op 11 september, 19:30 u, in het raadhuis. 
Komt u ook?
We zullen er in ieder geval een nieuws-

brief over uitbrengen. Geef u op voor de 
digitale nieuwsbrief, zie blz 20. 

Op 9 juli heeft de vereniging een ziens-
wijze/bezwaar ingediend op het concept 
bestemmingsplan woonwijk Anna’s Hoeve. 
Ons bezwaar is dat er in de weg door 
deze wijk geen enkele verkeerremmende 
maatregel is getroffen. De vereniging 
wenst een nadrukkelijk autoluwe weg 
door de woonwijk en het natuurgebied. 
De gemeente houdt z’n doelstelling op 
ongehinderde groei naar 12.500 auto’s door 
Anna’s Hoeve.

Binnen de gemeente Laren circuleert 
een plan tot bouw van een middelgroot 
crematorium op het Molshoopterrein, dus 
eigenlijk aan de Weg over Anna’s Hoeve. 
Op 21-5-13 heeft de initiatiefnemer een 
presentatie hierover gegeven aan de com-
missie R&I van de gemeenteraad Laren. 
Onduidelijk is of de gemeente Laren achter 
dit initiatief staat, maar als het doorgaat 
zal de verkeersdruk/verstoring op de Weg 
over Anna’s Hoeve nog groter worden.  
Het bestuur heeft aan de gemeente Laren 
laten weten in te willen spreken op dit 
onderwerp.
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Algemene Ledenvergadering 23 mei 2013

Aanwezig waren 9 leden en het voltal-
lige bestuur. Bericht van verhindering is 
ontvangen van 3 leden.
Om 20.00 uur opent voorzitter Martin 
Triebels de vergadering. De notulen van 
de ALV van 2012 worden zonder wijziging 
goedgekeurd. De huidige taakverdeling 
binnen het bestuur wordt toegelicht: 
Hans de Ridder functioneert als penning-
meester/secretaris; 
Carolien Jansson heeft de Koerier onder 
haar hoede;
Kees van Vliet is de verbinding met de 
bosploeg 
Martin Triebels assisteert bij het maken 
van de Koerier en heeft de website als 
aandachtspunt.

1) Ingekomen stukken / mededelingen:
HOV: de nieuwe consultatieronde over 
de HOV is uitgesteld tot najaar 2013. De 
plannen zullen niet voor het einde van 
het jaar aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd.
Huisje Anna’s Hoeve: naar aanleiding van 
een brief van de voorzitter over de ver-
loedering van het huisje aan de gemeente 
werd een mail ontvangen van scouting 
Heidepark dat zij op het terrein van het 
af te breken huisje hun nieuwe gebouw 
krijgen.

2) Financieel Jaarverslag 2012/Begro-
ting 2013: de contributiebijdrage per lid 
is al jaren constant, gemiddeld € 6,60/
jaar. De najaarsactie, behoud bosrand en 
aanpassing bouwplan, heeft de Vereni-
ging € 1800,= gekost. De post Koerier is 

overschreden door het voordrukken van 
de kaft voor 2013. In de begroting is een 
bedrag van € 1000,= opgenomen als teken 
dat we bereid zijn actie te voeren in het 
kader van de wegomlegging van de eg 
over Anna’s Hoeve.
De kascommissie heeft het financiële 
jaarverslag van 2012 en de begroting voor 
2013 goedgekeurd. De kascommissie voor 
2014 is benoemd.

3) De vergadering verleent het bestuur 
decharge voor het jaar 2012.

4) Algemeen Jaarverslag 2012: nadruk lag 
in 2012 op de acties tot aanpassing van 
het bouwplan “nieuwe woonwijk” en het 
behoud van de bosrand aan de Lieberger-
weg. De details staan in de Koerier 2013-2.

5) Uw bestuur in 2013: er is behoefte om 
het bestuur met een persoon uit te brei-
den. Hiertoe wordt actie ondernomen. 

6) Het huishoudelijk reglement wordt 
aangenomen. 

7) Aandachtspunten voor 2013:
- Bouwplan nieuwe woonwijk Anna’s 
   Hoeve
- De HOV en de Weg over Anna’s Hoeve
- Communicatie
- Werven van leden
- Werven bestuurslid
- Verloedering van het natuurgebied. 

8) Rondvraag:
Er wordt onderzocht of de vereniging 
ANBI status zou kunnen verkrijgen.



Bestuurslid gezocht

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve bestaat uit vier personen. 
De functies van voorzitter en secretaris/penningmeester zijn vervuld en de aandachts-
gebieden zijn onderling verdeeld. Toch komt er momenteel zoveel - wat belangrijk is 
voor het natuurgebied Anna’s Hoeve en de vereniging - op het pad van het bestuur, 
dat er behoefte is aan een uitbreiding van het bestuur. Ongeveer een keer per maand 
is er een vergadering. Tussentijds contact vindt voornamelijk plaats per mail. Wil je je 
inzetten voor Anna’s Hoeve, steun je de doelstelling van de vereniging, heb je oog voor 
de natuur maar ook voor de samenleving en ben je een teamspeler? We komen graag in 
contact om wederzijds kennis te maken.

Voorzitter Martin Triebels geeft graag nadere informatie:         035-6834228 of 
triebels.vbah@upcmail.nl  

Na de koffiepauze worden de aanwezigen 
op boeiende wijze geïnformeerd over de 
functie van Anna’s Hoeve in de Ecologi-
sche Hoofdstructuur.  

GNR wordt bedankt voor deze bijdrage.
Het volledige verslag kunt u lezen op 
onze website. 

foto Gerard Peet
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DE WATERSTANDEN
                                       een toelichting bij de peilgrafiek             door Gerard Peet

Algemene informatie
De bovenste lijn toont het verloop van 
het waterpeil van de vijvers van Anna’s 
Hoeve; de onderste lijn het verloop van 
de Educatieve Grondwatermeter op de 
Speelweide. Wanneer er een tijdlang hele-
maal geen nieuw water in de vijvers komt, 
gaan beide lijnen met elkaar  samenval-
len. Hoe groter het verschil is tussen 
beide lijnen, hoe sneller het waterpeil bij 
droogte zakt. De vijvers worden (behalve 
door invallend regenwater) gevoed door 
water uit het hemelwaterriool van de 
wijken in Hilversum Oost en Hilversum 
Zuidoost waar een gescheiden rioolstel-
sel is aangelegd. Verder is er nog een vrij 
constante stroom “interceptiewater” uit 
het voormalige drinkwaterpompstation 
Westerveld aan de Larenseweg. Dit wordt 
echter eerst gebruikt om de Lorentzvij-
ver, Van Riebeeckvijver en Laapersvijver 
op peil te houden; alleen wat overblijft is 
voor Anna’s Hoeve.

Het vijverpeil in Anna’s Hoeve wordt in 

de eerste plaats bepaald door de grondwa-
terstand. Die kent een jaarcyclus: stij-
gend van november tot april (als er geen 
bladeren aan de bomen zitten), dalend 
van april tot november. Daarnaast hangt 
het grondwaterpeil af van de gemiddelde 
hoeveelheid regenwater die er valt: na een 
langdurige natte periode staat het hoger 
dan na langdurige droogte. Van jaar tot 
jaar kan het peil sterk verschillen. 
Meestal staan de vijvers tussen 0 en on-
geveer 30 cm boven het grondwaterpeil, 
afhankelijk van de recente regenval.  
Het aangegeven “streefpeil” (220 tot 240 
cm) wordt sinds de waterbodemsane-
ringen bijna nooit meer gehaald. Bij dit 
streefpeil zien alle vijvers er mooi gevuld 
uit, wat landschappelijk het mooiste beeld 
oplevert. Vroeger was dit het streefpeil 
voor de Speelweidevijver, die toen nog 
kunstmatig hoog werd gehouden door 
een “dammetje”.

De periode sinds 1 november 2012 
In november viel niet veel meer dan 

de helft van de “normale” 
(gemiddelde) hoeveelheid 
regen in november, maar 
in december viel er bijna 2 
x zo veel regen als normaal. 
Dat leverde in de grafiek een 
enorme piek op. 
Bij een peil boven ca. 180 
cm loopt de vissteiger onder 
water. Op twee onderbrekin-
gen (van elk ruim  2 weken) 
na, was dat het geval van 18 
december tot en met 6 juli. foto Gerard Peet
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Anna’s Hoeve op de digitale snelweg

Al sinds 1999 is onze vereniging op internet te vin-
den – eerst als onderdeel van de website van Gerard 
Peet, later ‘meeliftend’ op die van Roel Luijer. Onze 
domeinnaam was  www.vb-annashoeve.nl – dat ‘vb’ 
ervoor sloeg dan op: Vereniging tot Behoud van…. 

Die naam klopte natuurlijk volmaakt met ons 
streven – het behoud van Anna’s Hoeve zoals het 
is! – maar in de praktijk waren we toch niet zo 
gemakkelijk te vinden: als je Anna’s Hoeve in een 

Gedurende drie periodes (onderaan boven 
de datumbalk aangegeven) kwam er extra 
water in de vijvers door “bronbemaling” 
voor de aanleg van het stamriool c.q. een 
bufferbak voor de nieuwe Rioolwaterzui-
vering. 
Peilstijging door grote regenval was er 
verder vanaf 27 januari, vanaf 9 maart 
(toen viel het samen met de bronbema-

ling), en een paar keer in mei en juni 
(idem). Plus nog een klein piekje eind juli.  
Voor ieders gevoel is het vijverpeil nu 
erg laag. Maar 120 cm boven NAP is de 
gemiddelde grondwaterstand in Anna’s 
Hoeve. In een droog jaar kunnen grond-
water en vijverpeil best nog vele decime-
ters verder zakken dan nu (22 augustus) 
het geval is. 
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zoekmachine intikte, belandde je via de 
digitale snelweg voor je het wist op een 
camping in Ommen, of in een restaurant 
in Rijsenhout…. 

Pas onlangs kwam de naam www.an-
nashoeve.nl vrij. De beheerder van de 
domeinnaam herinnerde zich dat wij 
al meermalen naar deze domeinnaam 
hadden gevraagd, en bood hem ons aan. 
Natuurlijk hebben we meteen toegehapt! 
Eindelijk hebben we de meest voor de 
hand liggende naam voor onze website, 
en we zijn  onze websitebeheerder ook 
heel dankbaar dat hij zo snel de inhoud 
heeft overgezet, zodat de overgang snel en 
soepel verliep.

Anna’s Hoeve Koerier verschijnt maar vier 
keer per jaar, en kan dus niet direct op de 

actualiteit inspringen. Wilt u goed op de 
hoogte zijn en blijven van alles wat rond 
Anna’s Hoeve speelt, dan is de website de 
aangewezen plaats. U vindt er niet alleen 
mooie foto’s en veel achtergrondinforma-
tie, maar er verschijnt ook regelmatig een 
nieuwsbrief. Die wordt opgesteld zodra 
er belangrijks nieuws is te melden over 
Anna’s Hoeve. 

Als u in uw mailbox graag een melding 
wilt ontvangen, iedere keer dat zo’n 
nieuwsbrief verschijnt, stuurt u dan een 
mailtje naar de beheerder van de website, 
Roel Luijer, via 

webmaster@annashoeve.nl 
of via de link in de website onder Contact, 
de groene tab rechtsboven. 

Ook de digitale nieuwsbrief ontvangen?  Meldt u aan via webmaster@annashoeve.nl
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Lidmaatschap
Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden. Informatie 
inwinnen en aanmelden kan bij de secretaris. De contributie bedraagt € 1,83 per jaar.
Wijzigingen in uw gegevens, bijvoorbeeld bij een verhuizing, geeft u telefonisch of per mail 
door aan de secretaris. Uw schriftelijke wijziging stuurt u naar het postadres.
 
Handige informatie:
Websites: www.annashoeve.nl
  www.gnr.nl
  www.hilversum.nl 
  www.vriendenvanhetgooi.nl 

GAD toezicht en handhaving: 035-6991888, menukeuze 4
Milieuklachtentelefoon:  0800-6586734
Politie:    0900-8844
Informatie schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

Digitale nieuwsbrief
De Koerier verschijnt  vier keer per jaar. De berichtgeving is daardoor vaak niet actueel. Om 
belangstellenden op de hoogte te houden van recent nieuws sturen wij geregeld een digitale 
nieuwsbrief rond. U kunt zich daarvoor aanmelden door uw e-mail adres te sturen naar 
webmaster@vb-annashoeve.nl onder vermelding van ‘nieuwsbrief’. U wordt dan opgeno-
men in het bestand en krijgt de nieuwsbrief automatisch toegestuurd

6.  De Berg
7.  Bergvijver
8.  Heitje
9.  Geitenweitje
10. Bospoel
x    Nieuwe poel

1.  Speelweide
2.  Speelweidevijver
3.  Witte strandje
     rechts daarboven; de oude poel
4.  voormalig Restaurant
5.  Woning Anna’s Hoeve

Plattegrond van 
Anna’s Hoeve





Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve     23 sept 2013

Nieuwsbrief

Zet vast in uw agenda  
   

Avondwandeling Anna’s Hoeve

Op 26 oktober vinden overal in Neder-
land  activiteiten van nachtelijke na-
tuurbeleving plaats.

Ook wij doen mee met een avondwandeling door Anna’s Hoeve onder leiding van natuur-
gids Sander Koopman. ’s Nachts is het anders in het bos, andere dieren actief, andere gelui-
den, andere licht. Beleef het mee met onze 

 Avondwandeling Anna’s Hoeve
 Zaterdag 26 okt 2013, van 21:00 – 22:00 uur
 Vanaf parkeerplek tegenover de voormalige uitspanning (Weg over Anna’s Hoeve 20)
 Iedereen welkom, geen kosten, aanmelden niet nodig.

meer info? Klik de uil aan

HOV-busbaan
Anna’s Hoeve in de knel

Inspraakronde HOV-busbaan  (tracé Anna’s Hoeve)

In april is er een inspraakronde geweest over het HOV-tracé en wat er met de Weg over 
Anna’s Hoeve zou moeten gebeuren. De gemeente zou in mei z’n keuze bekend ma-
ken. Dat werd uitgesteld, en begin september viel de HOV-nieuwsbrief op de mat:  De 
gemeente is er nog niet uit,  wil alle ontwikkelingen rondom Anna’s Hoeve nog eens in 
ogenschouw nemen en een  samenhangende visie vormen over de inrichting van het 
gebied.

Gemeente is er nog niet uit
Een jaar geleden hebben wij (met VVG) in een brief aan B&W aangedrongen op zo’n 
helicopterview. Positief is ook dat het kansen biedt om alsnog onze zorgpunten m.b.t. 
Anna’s Hoeve meegewogen te krijgen. Tegelijk roept het vragen op en stelt het ons voor 
problemen. Vragen als; waarom zo laat? waarom duurt het zo lang? wat houdt het in?

Inspreken bij de commissie Verkeer 25-9-13
Daarom spreken we in op de komende vergadering van de Raadscommissie Verkeer. 
Uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist, dus daar vragen we aandacht voor onze 
vragen en zorg om Anna’s Hoeve. Komt u ook? WO 25 sept, in de raadszaal, vanaf 20:25 
uur.
               KLIK HIER VOOR ONZE INSPREKEN-TEKST

http://www.annashoeve.nl/
http://www.annashoeve.nl/Vereniging/5min_inspreken_comm_Verkeer_25-9-13.pdf
http://www.nachtvandenacht.nl/
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Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve e.o.

Colofon
De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van 
de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. 
De Anna’s Hoeve Koerier verschijnt vier keer per jaar. Overname 
van artikelen is toegestaan met bronvermelding. Kopij is van 
harte welkom. Aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via     
carolienjansson@hotmail.com of schriftelijk via het postadres van 
de vereniging, zie onderaan deze bladzijde.
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uitvoeren van beheerwerk en schoonmaakacties.
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Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:   Martin Triebels    035-6834228 triebels.vbah@upcmail.nl
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Bestuurslid:   Kees van Vliet    035-6833007 krvvliet@gmail.com
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Het laatste nummer van 2013. Alweer een 
jaargang Koeriers compleet. De redac-
tie vindt het maken van de Koerier nog 
steeds een leuke klus. Aan artikelen heb-
ben we gelukkig geen gebrek, we ontvan-
gen kopij en hebben inspiratie om zelf te 
schrijven, verslag te doen en nieuws te 
verzamelen. 

De kaft krijgt met ingang van 2014 een 
ander gezicht. Jaarlijks wordt de kaft 
aangepast, handig voor de verzamelaars 
onder de lezers! 

Het jaar 2014 wordt een bijzonder ver-

enigingsjaar. De Vereniging tot behoud 
van Anna’s Hoeve bestaat dan 30 jaar. In 
de Koerier nemen we u in 2014 mee in de 
geschiedenis van Anna’s Hoeve en van de 
vereniging. Dat zal ook weer voldoende 
stof tot schrijven geven naast alle actuele 
ontwikkelingen. 

Maar nu eerst dit najaarsnummer met on-
der andere actualiteiten over de omgeving 
van Anna’s Hoeve, met een aantrekkelijke 
wandeling bij de oosterburen en met 
educatieve informatie over zoogdieren in 
de winter. Veel leesplezier!



Zoogdieren in winterslaap 
Maartje Hoogenboom, natuurgids IVN

Als er op Anna’s Hoeve sneeuw- en ijspret 
te beleven is, is de natuur in diepe winter-
slaap. Om deze koude periode met weinig 
daglicht te overleven hebben bomen, 
planten, insecten en dieren allerlei prach-
tige mechanieken ontwikkeld, waardoor 
hun leven een poosje op de spaarstand 
kan staan.

De winterperiode is voor zoogdieren 
speciaal lastig om twee redenen: de eerste 
is dat zoogdieren warmbloedig zijn en 
daarom extra energie nodig hebben om 
warm te blijven. Het energieverbruik van 
zoogdieren is in verhouding groter dan 
dat van bijvoorbeeld insecten of vogels. 
Daarnaast is het ’s winters moeilijker om 
voedsel te vinden, of dat wat het dier 
normaal eet, is er niet. 

Zoogdieren hebben een paar mogelijkhe-
den om de winter goed door te komen. 
Ze kunnen wegtrekken, in winterslaap of 
winterrust gaan, of zich aanpassen aan de 
omstandigheden.
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Wegtrekken
De enige zoogdieren die wegtrekken zijn 
in feite vleermuizen; zij zoeken plekken 
op waar ze in winterslaap kunnen gaan.

Winterslaap
Winterslaap is een toestand waarin het 
dier continu een lage lichaamstempera-
tuur heeft (hypothermie). Het grote voor-
deel hiervan is dat het dier geen energie 
hoeft te besteden aan het zoeken van 
voedsel. De stofwisseling vertraagt sterk, 
deels door de lagere lichaamstempera-
tuur, deels door een lager ademhalings-
ritme. De opgeslagen vetreserves worden 
verbruikt. Pas als de lichaamstemperatuur 
beneden de 5 ºC daalt, gaat er een inwen-
dig alarm af dat het dier wakker maakt 
om te zorgen dat het niet bevriest.

Vleermuizen zoeken (als de buitentem-
peratuur onder de 10 ºC zakt) een koele, 
vorstvrije, vochtige ruimte op, met een 
constante temperatuur tussen 5-19ºC. 
Denk aan kelders, forten, bunkers, 

vleermuizen in winterslaap
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grotten, bomen en spouwmuren. De 
lichaamstemperatuur zakt tot ongeveer 5 
ºC, en ademhaling, hartritme en stofwis-
seling vertragen sterk. En ze teren in op 
de vetreserves, die ze in het najaar hebben 
aangelegd door flink te eten. Tijdens 
de winterslaap maken de dieren hun 
lichaamsoppervlakte zo klein mogelijk 
door hun vleugels en staart tegen het li-
chaam aan te drukken. Sommige soorten 
vouwen hun oren achter hun poten om 
bevriezing te voorkomen. Vleermuizen 
hangen vaak in dichte groepen bijeen om 
samen zoveel mogelijk warmte vast te 
houden.
Af en toe worden ze wakker om te drin-
ken, of soms zelfs om op jacht te gaan. 
Ze kunnen dit niet te vaak doen, omdat 
het veel energie kost om op te warmen. 
Daarom moet je slapende vleermuizen 
met rust laten!

Ook egels gaan in winterslaap; hun menu 
bestaat uit wormen, slakken, insectenlar-
ven, hagedissen, hazelwormen, kikkers en 
eieren van bodembroeders - voedsel dat 
in de winter zeer schaars is. De egel-win-
terslaap duurt van november tot maart. 
Ze liggen, opgerold tot een stekelige bal, 
te slapen in een hol bekleed met een 
dikke laag bladeren. Tijdens de winter-
slaap daalt de 
lichaamstemperatuur van de egel van 35,4 
ºC naar 5,0 en zelfs 1,0 ºC - de hartslag 
daalt van 180 naar 9 slagen per minuut, 
de ademhaling van 45 naar 3 keer per mi-
nuut. Gedurende de winterslaap verliezen 
egels bijna 25 procent van hun lichaams-
gewicht.

Woon je aan de rand van Anna’s Hoeve 
dan kun je een egelhuisje in de tuin zet-
ten. Zet zo’n huisje - gekocht, of zelfge-

maakt van steen of hout, wat verstopt in 
een rommelhoekje in de tuin, bedek het 
met veel takken en blad en de egels zullen 
je dankbaar zijn.

Winterrust
In plaats van de echte winterslaap kunnen 
dieren ook in winterrust gaan: ze doen 
het dan rustiger aan, bij erg slecht weer 
komen ze een tijdje hun nest of hol niet 
uit, zodra het weer beter wordt, zoeken 
ze hun voorraden op om bij te eten. 
De lichaamstemperatuur van dieren in 
winterrust verandert niet. Voorbeelden 
hiervan zijn:

- Eekhoorns:
Eekhoorns slapen in grote bolle nesten 
in bomen, de nesten zijn bekleed met 
mos, gras, boomschors, wol e.d. Aan de 
buitenkant is het nest van takken bekleed 
met bladeren. Eekhoorns zijn vooral 
vegetariër, maar deinzen er ook niet voor 
terug om vogelnesten leeg te roven. In 
het najaar verstoppen ze op verschillende 
plekken noten, eikels, paddenstoelen en 
zaden. In de winter graven ze die weer op. 
Zo nu en dan vergeten ze waar wat ligt, 
en dragen zo bij aan de groei van het bos. 

egelhuisje
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- Dassen:
In de late herfst bereidt de das zich voor 
op de winter. Hij eet grote hoeveelheden 
voedsel zoals bessen, paddenstoelen en 
vogeleieren en legt voorraden aan voor als 
het echt erg koud wordt. Wanneer de das 
niet meer naar wortels kan graven omdat 
de grond hard bevroren is, zal hij zich 
terugtrekken in zijn burcht. Zo’n burcht 
is vaak enorm uitgebreid, een doolhof van 
kamers en gangen. In de winter blijft hij 
soms dagen achtereen binnen en slaapt 
veel, opgerold tussen de bladeren en het 
mos. Hij teert op de eerder aangelegde 
vetreserves, die zich onder de huid en 
rond de ingewanden bevinden. Het 
normale gewicht van een das is 9-12 kg, 
inclusief vetlaag kan daar zo 3-5 kg bij 
komen. 
Bij dooiweer en hogere temperatuur 
wordt de das weer actief en verlaat hij 
zijn hol. Omdat dassen nachtdieren zijn, 
zal dat ’s nachts zijn. Overdag blijven ze 
in hun burcht. De das zal eerder op zoek 
gaan naar drinken dan naar eten. 
De das eindigt zijn winterrust vrij vroeg: 
eind januari, begin februari. Hij gaat 
dan op zoek naar vers voedsel en zal pas 
in uiterste nood zijn wintervoorraden 
aanspreken.

Aanpassen
Ga je niet weg, in winterslaap of winter-
rust, dan blijft er maar een optie over: je 
aanpassen! 

Zoogdieren doen dat op diverse manie-
ren: zo kunnen ze vetreserves aanleggen 
door veel te eten zolang er nog genoeg 
voedsel te vinden is, of ze kunnen een 
voedselvoorraad aanleggen: mollen 
bewaren een voorraad regenwormen in 
hun gangen, bevers hebben een takken-

voorraad onder water, waarvan ze bij ijs 
kunnen leven (ze eten de bast), en muizen 
leggen een voorraad aan van graan en/of 
maiskorrels in de omgeving van hun hol.

Sommige dieren krijgen een dikkere 
vacht, die vaak ook anders van kleur is. 
Het ree is in de winter veel lichter getint 
dan in de zomer. De hermelijn wordt wit 
in de winter (oranjeachtig in de zomer). 
Ook de vos heeft in de winter een dikkere 
vacht.

Ze kunnen hun hol of nest extra bekleden 
met ‘warm’ materiaal, of de menselijke 
behuizingen opzoeken. De bosmuis bij-
voorbeeld komt overal in de natuur voor 
waar maar voldoende dekking te vinden 
is. In de winter zoeken ze graag onderdak 
in onze huizen, maar daardoor zijn het 
nog geen huismuizen.

Het is ook mogelijk de voeding in de 
winter aan te passen (zoals bast eten, i.p.v. 
bladeren) Dit wordt gedaan door hazen, 
konijnen, reeën en bevers.
Of ze kunnen de manier van voedsel 
zoeken aanpassen: muizen graven gangen 
onder de sneeuw. 

Ook ziet men wel een verandering in 
gedrag: zo leven reeën in de winter veelal 
in gemengde groepjes van tot wel dertig 
dieren. De territoriumdrift komt op een 
laag pitje te staan zodat er minder energie 
wordt gebruikt voor territoriumverdedi-
ging. 

Voor alle zoogdieren geldt dus dat de 
winter een moeilijke tijd is die je zo goed 
mogelijk moet zien door te komen, wie 
daarin slaagt geniet daarom met volle 
teugen van alle overvloed die aanbreekt 
als het weer lente wordt.
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Een ochtend in de herfst            Eldertje van Loenen

De dagen worden weer korter. ’s Avonds 
binnen creëren we ons eigen drukke 
wereldje, maar als je op een mooie herfst-
ochtend in Anna’s Hoeve bent en je het 
zonlicht tussen de bomen door ziet schit-
teren, dan valt er een soort rust over je.
De natuur ontwaakt… Je hoort geritsel in 
de struiken: een merel vliegt verschrikt 
weg. Je kijkt, je luistert, je ziet rood met 
witte stippen - een prachtige paddestoel. 
Glimmende kastanjes zijn uit hun ste-
kelige bast gesprongen. De lijsterbessen 
kleuren helderrood. 

Dan vind je een tamme kastanje, je raapt 
er wat op…. straks thuis lekker poffen en 
dan smullen. Ook de eikels en dennenap-
pels doen het goed, en de bladeren nemen 

prachtige kleuren aan. 

Verderop langs de waterzuivering bij de 
nieuwbouw zijn de grote bergen zand in-
middels al aardig groen getint. De bouw-
activiteiten gaan nu toch echt beginnen; 
de aangepaste natuurtinten worden zo 
goed opgenomen in het landschap. 

Aan de andere kant prachtige luchten met 
vele kleuren blauw. De kraaien zijn in een 
luidruchtig gevecht verwikkeld. 
En gelukkig zie je in het kale zandland-
schap ook al weer hier en daar natte 
plekken met daarop van die mooie dikke 
sigaren. Nu nog de wintergasten zien 
thuiskomen!  Zo’n tochtje van een half-
uurtje vormt een fijn begin van de dag. 

foto Martina Evers
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Een kijkje bij de buren: Nieuwenoord en Groeneveld 
Christine Tamminga

Dit keer maken we kennis met de buren 
door middel van een wandeling op hun 
terreinen.

De wandeling bestaat uit twee rondjes 
die achter elkaar gelopen kunnen wor-
den. Een ronde alleen door Nieuwenoord 
(loop eerst A en dan D) of de hele wande-
ling Nieuwenoord-Groeneveld- Nieuwen-
oord (A+B+C+D). De totale wandeling is 
ongeveer 5 km.

Het begin van de wandeling start op de 
hoek van de Albert Schweitzerweg en de 
Zandheuvelweg. Ga hier de zijingang van 
Amerpoort - Nieuwenoord in. Het rechter 
hek kan open.

A  Heenweg door Nieuwenoord
Nieuwenoord maakt deel uit van de 
grote organisatie Amerpoort die op vele 
locaties huist. Er zijn geen banden met 

Eemeroord, dat aan de overkant van de 
Zandheuvelweg ligt. Nieuwenoord is in 
1955 geopend als verblijf voor overspan-
nen moeders in een tijd waarin nogal 
eens de diagnose flatneurose werd gesteld. 
Later zijn de nonnen overgestapt op de 
begeleiding van mensen met een geeste-
lijke achterstand. Sinds de tachtiger jaren 
is het terrein voor iedereen toegankelijk. 
Uitgangspunt hierbij was dat de bewoners 
- net als alle inwoners van Baarn - ge-
woon gemeentelijke belasting betalen en 
dus op een open terrein wonen.

- de weg achter het hek heet Isengard-
laan; deze een eind volgen en het eerste 
weggetje rechts inlopen; dit heet ook 
Isengardlaan, het wordt verderop een 
asfaltpad dat achter de gebouwen langs-
loopt

Isengard is een plaats uit In de ban van 
de ring van Tolkien, in de zeventiger ja-

Boerderij Huydecoper
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ren als boek een bestseller. In die tijd vond 
men de straatnamen van Nieuwenoord 
verouderd en zijn een aantal gewijzigd in 
voor die tijd aansprekende namen. 
Verderop is rechts een doorkijkje naar de 
zijkant van een andere buur: Drakenburg.

- bocht naar links, daarna op T-splitsing 
rechtsaf gaan

Op het terrein wordt de natuur onder-
steund door natuurlijke bloemenweiden 
in stand te houden. De bloemen die hier 
in de zomer bloeien trekken vlinders en 
andere insecten aan. Dit is belangrijk 
voor de Nederlandse natuur en de biodi-
versiteit.

- iets verderop bij bordje Vijverlaan, recht-
door (Sterrenpad)
- rechtdoor, boerderij Huydecoper blijft 
rechts; dan linksaf gaan door de dieren-
weiden tussen de hekken 

Boerderij Huydecoper is alle dagen 
geopend van 9-12 en 13.30-16.30 uur voor 
een kopje koffie/thee. Er is een kleine 
winkel voor groenten, brood etc. Nieu-

wenoord fungeert eigenlijk als een klein 
dorp waar van alles te doen is, zoals in de 
grote wereld.

- om het groene gebouwtje (kippenren) 
heen, rechtsaf het bos in
- bij het hek van een opslagterrein linksaf 
en al heel snel een vaag pad rechts in-
slaan, zodat je achter het opslagterrein 
komt
- brug over en nog een bruggetje over; het 
pad blijven volgen; dit loopt vlakbij de 
spoorlijn

Dit gedeelte van het terrein is in oor-
spronkelijke staat: beukenbossen op een 
heuvelachtige ondergrond met varens en 
donkere plekken. Het is een spannend 
kronkelend paadje door een uithoek. Het 
beekje loopt door naar Groeneveld.

- voor het hek linksaf
- verderop is een doorgang door het hek 
naar Groeneveld
Hier kun je kiezen om terug te lopen (zie 
D) of verder te gaan met een wandeling 
door Groeneveld (B dan C)

Doorgang van Nieuwenoord naar Groeneveld
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B  Heenweg door Groeneveld
- ga het hek door en dan rechtdoor de beukenlaan 
nemen

Buitenplaats Groeneveld, sinds 1940 in eigendom van 
Staatsbosbeheer, is op oude kaarten al terug te vinden 
in de 17e eeuw. Aanvankelijk aangelegd in de strenge 
Barokke stijl werd het twee eeuwen later omgevormd 
tot een landgoed in de vrijere Engelse landschapsstijl. 
Daarna vervallen is het rond 1980 weer in de Engelse 
landschapsstijl teruggebracht met slingerende waterpar-
tijen, heuvel, bruggetjes en grote boomgroepen. Het is 
een favoriete wandelplaats voor mensen en hun honden. 

- eerste pad vlak voor de Wijnberg rechtsaf en de heuvel 
over het gras oplopen tot de twee banken

Meteen dringt de vraag zich op: werd hier ooit wijn 
verbouwd? Nu zijn op de flanken van deze heuvel geen 
wijnranken meer te zien. 

- op het hoogste punt linksaf en afdalen; pad blijven 
volgen en de vijver aan de rechterhand houden
- over de brug rechtsaf tot een kruispunt met twee 
straatnaambordjes Groeneveld

Na de brug staan aan de rechterkant heel oude beuken 
waaronder een rode. Kijk eens naar de grillige sprook-
jesachtige vorm met grote knoesten en gaten waarin 
wellicht een kabouter woont of die als elfentroon kan 
dienen.

Ook hier is weer een keuze te maken: linksaf naar 
Hoeve Ravenstein voor een kopje koffie (en daarna weer 
teruglopen tot dit punt) of verder gaan bij C

Hoeve Ravenstein heeft niet alleen een koffieterras met 
allerlei levende boerderijdieren, er is een uitgebreide win-
kel met natuurvoeding. De Belgisch witblauwe koeien 
die in de weiden van het landgoed grazen, leveren het 
vlees voor vleespakketten. Hoeve Ravenstein is geopend 
van dinsdag tot en met zaterdag van 10 17 uur, zondag 
en maandag gesloten.
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C  Terugweg door Groeneveld
- 30 meter voorbij paddenstoel 524057 de zand-
weg naar rechts nemen voor boerderij Oost 
Indië

Een van de voormalige eigenaren van Groene-
veld, Cornelis Hasselaer, was directeur-gene-
raal in Oost-Indië.

- het zandpad alsmaar blijven volgen, langs de 
spoorlijn, tot het hek waar het pad naar rechts 
buigt;
- verderop links in het hek is weer de ingang 
van Nieuwenoord

D  Terugweg door Nieuwenoord
-  na het hek even naar rechts en meteen links 
(Rondweg)
- eerste rechts; dit is de Nieuwenoordlaan; deze 
steeds blijven volgen; soms is het niet meteen 
duidelijk - de weg slingert en is soms breder 
dan op andere stukken

De route slingert langs het hoge hoofdgebouw, 
het voormalige klooster. Dit voldoet niet meer 
aan de eisen van de huidige tijd. Verderop 
pasgebouwde wooneenheden.

- deze laan gaat over in de Isengardlaan; loop 
door tot de uitgang.

Hier eindigt de wandeling.
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Succesvolle ledenwerving tijdens de Vrijetijdsmarkt
Kees van Vliet

Hans en Martin kwamen mooi op tijd 
om de stroom mensen te helpen opvan-
gen. Tot veler (en mijn) verbazing was 
het zelfs druk en werden er goede zaken 
gedaan. Veel mensen waarderen Anna’s 
Hoeve, hebben er een band mee, komen 
er regelmatig of hebben jeugdherinnerin-
gen. Velen kwamen geïnteresseerd vragen 
stellen.

Tot ongeveer twee uur ging het goed, 
er werden leden geworven en zinvolle 
gesprekken gevoerd. De folder die we
speciaal hadden laten maken vond gretig 
aftrek.  Ik hoorde van John dat we ons 
record wat betreft het werven van leden 
bijna gebroken hadden.

Toen begon het te regenen, de gewone 
markt liep ook af en dat konden we mer-
ken. Er kwamen weinig mensen meer van 
de markt en de Leeuwenstraat. Zo rond 
drie uur besloten we maar in te pakken 
en met z’n allen op te ruimen. Het record 
van het aantal leden werven hadden we 
inderdaad gebroken! Applaus voor ons 
zelf en de mensen die zich hebben aange-
meld.

Met het schrijven van dit stukje en de 
spullen weer op zolder, zit de vrijetijds-
markt voor dit jaar er weer op.  
O ja, benieuwd naar het aantal nieuwe 
leden? Dit jaar 40 – ter vergelijking vorig 
jaar: 36 nieuwe leden.
Wie volgend jaar op de Vrijetijdsmarkt 
ook mee wil doen in ons team, kan zich 
nu alvast aanmelden bij mij. Mijn e-mail-
adres en telefoonnummer staan voor in 
de Koerier.

Al anderhalve maand van tevoren ben ik 
vrijwilligers gaan werven om dit jaar op 14 
september bij onze stand op de Vrije-
tijdsmarkt te staan, om te helpen met 
leden winnen en uitleg geven over onze 
doelstellingen. Uiteindelijk hebben zeven 
mensen, al dan niet spontaan, zich bereid 
verklaard om de stand te bemensen.
Op vrijdag, eigenlijk al de hele week, werd 
voor die zaterdag slecht weer (regen!) 
voorspeld. Zou het nog wel doorgaan? 
Willen we wel de hele dag in de regen 
staan als toch maar weinig mensen de 
vrijetijdsmarkt bezoeken? 

Toch op vrijdagavond de spullen maar 
ingepakt en zaterdagmorgen naar de 
Groest vertrokken. Het was grauw weer, 
maar gelukkig bijna droog. We hebben de 
stand ingericht (extra regenscherm erbij, 
je weet maar nooit). Carolien, Ron en ik 
hebben zo goed en zo kwaad als het ging 
geprobeerd alles een beetje droog op te 
zetten. Ans zorgde voor koffie, thee en 
een koekje, wat erg welkom was.
Het bleef redelijk weer en Gerard, John, 
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Weg over Anna’s Hoeve,   HOV-busbaan
De volgende fase

Martin Triebels, voorzitter

In de vorige Koerier waren we nog in 
afwachting van de oplossing waar de ge-
meente mee zou komen. Inmiddels heeft 
de gemeenteraad daadkrachtig de knoop 
doorgehakt:

De HOV busbaan komt langs spoor-•	
baan en A27, door het Anna’s Hoeve/
Monnikenberg gebied
De huidige Weg over Anna’s Hoeve •	
blijft gehandhaafd, de fauna-passage 

wordt gerealiseerd met een tweede 
ecoduct over deze weg.

Die keuzes worden vastgelegd in een 
bestuursovereenkomst resp. provinciaal 
inpassingsplan (PIP) dat in december 2013 
zal passeren. Dan zullen we de balans op 
moeten maken: ”Vinden wij een HOV die 
op deze wijze neerdaalt in de natuurge-
bieden acceptabel of niet”?

Op deze plek zal een ecoduct over de Weg over Anna’s Hoeve 
komen. De weg zelf wordt iets uitgegraven, zodat het ecoduct 
minder hoog boven het veld komt te liggen. Langs de weg zal 
-van viaduct tot Bergvijver- een aarden geluidswal komen.
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Dat balans opmaken valt nog niet mee. 
We hebben twee beoordelingspunten:

1.  Goed functionerende fauna-passage
Ecologisch gezien is in deze faunapassage 
op een aantal onderdelen een tweedekeus 
oplossing toegepast. GNR is daar niet blij 
mee, had liever eerstekeus oplossingen 
gezien. Anderzijds komt uit ecologisch 
onderzoek naar voren dat de tweedekeus 
niet veel slechter is, mits alle ‘flankerende 
maatregelen’ goed worden uitgevoerd. 
Zo’n maatregel is bijv. dat het gebied 
rond en tussen de ecoducten ‘mens-luw 
en hondenvrij’ wordt gemaakt, en dat 
voetpaden worden opgeheven. Dat is wel 
ongeveer 1/3 deel van Anna’s Hoeve (zie 
kaartje hiernaast). Het is zeer de vraag of 
het wel haalbaar is mensen uit zo’n groot 
deel weg te houden. Een risicofactor voor 
het functioneren van de fauna-passage. 
Het is ook de vraag of dat wel wenselijk is. 
Natuur is belangrijk, maar natuurbeleving 
is óók belangrijk. Raakt de verhouding 
niet uit balans?

2.  Geen afbreuk aan natuurgebied 
Insteek van de gemeente is; ‘Eerst de PIP 
(de HOV) binnenhalen, dan kijken we 
in de volgende fase naar de effecten op 
Anna’s Hoeve, of en hoe we die kunnen 
verzachten of compenseren’. 
- Er is begrip getoond voor onze autoluw 

wens, maar of en hoe dat gestalte zal 
krijgen is afwachten. 

- Of er geluidsafscherming bij het spoor 
en de A27 zal komen is afwachten.

- In oostelijk Anna’s Hoeve misschien 
toch één pad, of twee?... -afwachten. 

- Effectonderzoek?... -moet nog gebeuren. 
Met al die losse eindjes is het lastig een 
balans op te maken m.b.t. de HOV door 

dit gebied. Wel of niet acceptabel? Wel of 
geen afbreuk aan het natuurgebied? In 
de volgende fase (2014) zal het duidelijk 
worden, maar dan is het te laat om nog 
nee te zeggen tegen deze HOV.

Westelijke of oostelijke eco-route 
Soms is het goed om even stil te staan bij 
‘hoe zijn we hier gekomen, wat is er aan 
vooraf gegaan’.
Begin 2009 zijn een westelijke en ooste-
lijke fauna-route met elkaar vergeleken. 
De voorkeur ging uit naar de westelijke 
route, aannemende dat in de uitwerking 
daarvan allemaal eerstekeuze oplos-
singen zouden worden toegepast. Dat 
is dus niet gebeurd, en daarmee zou het 
heel goed kunnen dat de oostelijke route 
beter scoort dan de nu gepresenteerde 
westelijke route. Dat op basis van hui-
dig inzicht eigenlijk de voorkeur aan de 
oostelijke route zou moeten 
worden gegeven.  Voor Anna’s 
Hoeve zien wij er in ieder 
geval het voordeel in van een 
veel kleiner deel ‘mens-luw 
en hondenvrij’. De vraag is of 
gemeente en provincie deze 
heroverweging nog kun-
nen maken. Kiest men voor 
duidelijkheid en daadkracht, 
of tóch voor zorgvuldigheid 
in een beslissing over wat we 
hier voor zeker 80 jaar gaan 
maken?

reageren?
triebels.vbah@upcmail.nl
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Westelijke eco-route

Ecologische doelen
+ Ecotunnel  onder A27 minder lang
+ Ecotunnel als eerste/laatste element
-  Lange, complexe kronkelverbinding met             
   ongunstige route parallel aan A27
-  In (lang) Anna’s Hoeve-traject verstoring 
   door moeilijk terug te dringen recreatiedruk
-  In Monnikenberg-traject verstoring door 
   ongelukkig gelegen HOV fly-over
- Spoor-ecoduct in ongelukkige ligging tov 
   bergvijver waardoor steilere opgang

Bijkomende doelen
+ Ontsnippering natuurgebied Monnikenberg
+ Recreatieve verbinding Anna’s Hoeve / Mon-
   nikenberg (rondje H’sum) via spoor-ecoduct
-  Beduidende recreatieve inperking in Anna’s 
   Hoeve met overeenkomstige handhavings-
   problematiek.

Oostelijke eco-route
Ecologische doelen
-  Langere tunnel onder A27 (+HOV)
-  Ecotunnel als middelste element
+ Verbindingselementen in rechte lijn en duide-
   lijke passage van de A27
+ Anna’s Hoeve-traject beduidend korter, 
   recreatiedruk beter af te schermen
+ traject tussen spoor-ecoduct en ecotunnel 
   ligt in rustig en goed af te schermen gebied
+ spoor-ecoduct heeft hier alle ruimte voor een
   goede vormgeving en inrichting

Bijkomende doelen
-  Monnikenberg behoudt geïsoleerde ligging
-  Voor recreatieve verbinding (rondje H’sum) is
   fietstunnel 0f -brug vereist
+ Perspectief op opheffen spoorovergang 
   A. Schweitzerweg

........ bij westelijke route op te heffen paden,
c.q. mens-luw en hondenvrij gebied

vastgestelde 
westelijke route

alternatieve
oostelijke route

ecotunnel

spoor-ecoduct

ecoduct

onze vergelijking westelijke versus oostelijke eco-route

HOV-busbaan
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Van 1999 tot 2006 zijn de Koeriers opge-
sierd met pentekeningen van Rob van ’t 
Hoff. Prachtige tekeningen die opvallen 
door hun compositie en sfeer. 
Tekenen begint met kijken, kijken… 
compositie kiezen. Hier is een kunstzin-
nig geschoold vakman aan het werk. Rob 
heeft in heel Gooi en Eemland gekeken 
en beelden vastgelegd; landschappen, 
stadsgezichten, schepen, portretten… 
Vastgelegd in honderden pentekeningen 
met een heel eigen beeldtaal; een veelheid 
aan inktpuntjes, zo geplaatst dat bepaalde 
delen vervagen, andere delen juist sterk 
worden aangezet. Rob beheerst deze 

Anna’s Hoeve inspiratiebron voor kunstenaar Rob van ’t Hoff

techniek (pointillisme) tot in de perfectie 
en creëert er heel herkenbare, tegelijk 
vreemd verstilde landschappen mee.  
Behalve in  zwart/wit werkt Rob ook in 
kleur, schetsen in de Conté à Paris krijt- 
en houtskooltechniek. Ook gebeurt het 
dat hij thuiskomt uit het bos met een stuk 
hout waar hij iets in ziet, iets wat er met 
hakken en snijden uit moet komen… zijn 
abstractere werk. 
Rob stelt zijn tekeningen van Anna’s 
Hoeve belangeloos ter beschikking. In het 
komende jubileumjaar zullen we graag 
gebruikmaken van dit aanbod, en zult u 
ze in iedere Koerier terugvinden. 

Drievoudig Jubileumjaar

Het jaar 2014 is om drie redenen een 
jubileumjaar: in 1844 werd het huisje op 
Anna’s Hoeve gebouwd, in 1934 het gebied 
Anna’s Hoeve opgeleverd, en in 1984 de 
Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve 
opgericht. 

De Vereniging tot Behoud van Anna’s 
Hoeve zal op verschillende manieren aan 

deze feiten aandacht besteden. 
In elke editie van de Koerier zullen wij 
een aan de historie verbonden artikel 
zetten: de geschiedenis van het huisje 
van Anna, Anna’s Hoeve als monument 
van Dudok, aangelegd in een periode van 
werkverschaffing en artikelen over het 
dertigjarig bestaan van onze vereniging. 
Er zullen ter gelegenheid van het ju-
bileum verschillende wandelingen en 
excursies in Anna’s Hoeve georganiseerd 
worden, evenals een  kinderspeurtocht.
Via website en Koerier blijven wij u infor-
meren.

Zet u de data van twee wandelingen 
vast in uw agenda? Zondag 13 april een 
natuurwandeling en zondag 12 oktober 
een paddenstoelenwandeling, beide met 
Sander Koopman als gids.
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Verslag zwerfvuilacties 2013          Martina Evers

In 2013 hielden we drie zwerfvuilacties 
in Anna’s Hoeve. Op 16 maart, 15 juni en 
12 oktober 2013 werd er gewerkt, door 
resp. 23, 24 en 18 deelnemers, die alle-
maal twee uur werkten. Het totaal aantal 
werkuren was dus 130 uur, en dan reke-
nen we de uren voor het voorbereiden en 
coördineren niet mee.

De vangst van de acties zetten we nog 
even op een rijtje:

Maart: we raapten een berg van 19 
volle vuilniszakken met de gebruikelijke 
drink-, rook- en eetverpakkingen. Ook 
belandden onder andere een waterpijp, 
veel kapot glas (zorgvuldig uit de grond 
gepeuterd), sinterklaasfolders, diverse 
kledingstukken en beddengoed in de 
zakken. We voerden ook wat zaken af die 
niet in een vuilniszak passen, zoals twee 
fietsframes, een bedframe, drie wielen, 
twee banden en een knalpot van een 
uitlaat.

Juni: het werk leverde 14 volle vuilniszak-
ken op en nog wat losse rommel, zoals 
een deken, een stuk roestig staal en een 
kapot visstoeltje. De weken ervoor waren 
erg koel en nat geweest, en er was nog 
niet veel recreatie, meestal is de troep in 
juni veel groter.

Oktober: de vangst was een berg van 
22 volle vuilniszakken met de 
gebruikelijke drink-, rook- 
en eetverpakkingen. 
De stapel werd 
afgerond met 
twee 

hoedenplanken van auto’s, een ijzeren 
paal, een kapotte bosuilenkast, kapotte 
visstoeltjes een TV-toestel en een oude 
regenjas. De klap op de vuurpijl was wel 
een ijzeren kogel van ca 15 cm doorsnede, 
deze ging met de vinder als trofee mee 
naar huis.

Wij zijn heel blij met alle deelnemers 
die bereid zijn één of meer keer per jaar 
mee te helpen met opruimen. Een warm 
woord van dank gaat uit naar wijkcen-
trum St. Joseph, waar vrijwilligers ons 
na elke actie met een hartelijk gebaar 
op koffie met koek onthalen. Verder van 
belang is dat de mensen van StadsBe-
heerService van de gemeente Hilversum 
altijd bereid zijn het verzamelde vuil af te 
voeren: dank!

Wie volgend jaar eens wil zien wat er 
allemaal te vinden is, én van de gezellig-
heid van samen twee uurtjes werken 
wil genieten: de voorjaarsschoon-
maak is gepland op zaterdag 
5 april 2014, om 10 uur 
starten we bij de 
parkeerplaats 
bij de vis-
steiger.



Lid worden – wijzigingen doorgeven 
Een ieder die de doelstelling van de vereniging ondersteunt kan lid worden. U bent lid bij 
een betaling van €1,83 of meer per kalenderjaar. Ook donateurs zijn van harte welkom. 
Informatie inwinnen en aanmelden kan bij de secretaris. Wijzigingen in uw gegevens, 
bijvoorbeeld bij een verhuizing, geeft u telefonisch of per mail door aan de secretaris. Uw 
schriftelijke wijziging stuurt u naar het postadres.
 
Handige informatie:
Websites: www.vb-annashoeve.nl
  www.gnr.nl
  www.hilversum.nl 
  www.vriendenvanhetgooi.nl 

GNR beheer en toezicht:   035-6214598
Politie:     0900-8844
Milieuklachtentelefoon:   0800-6586734
Informatie schoonmaakacties: annashoeveschoon@gmail.com

Digitale nieuwsbrief
De Koerier verschijnt vier keer per jaar; de berichtgeving kan daardoor niet actueel zijn. Om 
belangstellenden op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen sturen wij regelmatig 
een digitale nieuwsbrief rond. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur een e-mail 
naar het adres webmaster@annashoeve.nl, met als onderwerp ‘nieuwsbrief’. U krijgt hem  in 
het vervolg automatisch toegestuurd.

6.  De Berg
7.  Bergvijver
8.  Heitje
9.  Geitenweitje
10. Bospoel
x    Nieuwe poel

1.  Speelweide
2.  Speelweidevijver
3.  Witte strandje
     rechts daarboven; de oude poel
4.  voormalig Restaurant
5.  Woning Anna’s Hoeve

Plattegrond van 
Anna’s Hoeve





Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve      9 dec 2013

Nieuwsbrief
Nabij Anna’s Hoeve staan 3 bouwprojecten, 1200 woningen op stapel. 
Door Anna’s Hoeve komen steeds meer auto’s (12.500/dg) te rijden. 
In Anna’s Hoeve worden meer wegen (HOV-busbaan, bredere A27) aangelegd. 

Niet meer, maar minder auto’s
Al enige tijd pleiten we voor niet meer, maar minder auto’s. Nu wil het 
geval dat op hetzelfde moment (25 sep) dat we bij de raadscommis-
sie verkeer hierover inspreken en begripvolle woorden van partijen en 
wethouder terugkrijgen, wordt bij de commissie ruimte ons bezwaar 
tegen meer auto’s afgewezen. Maar we krijgen een tweede kans, met 
een tweede bezwaarschrift, én de gemeenteraad een kans om alsnog 
onderling af te stemmen en die begripvolle woorden gestalte te geven.

Inpassing HOV busbaan, de kater
Er lag een voorstel voor eerst nader onderzoek, maar de gemeente-
raad ‘we weten genoeg’ heeft sneller besloten, ten gunste van ontwerp 
“huidige WoAH met 2e ecoduct”. Het ecologisch rapport werd omarmd. 
Maar wat vervat zit in rapport & ontwerp is het over een groot (1/3) deel 
van Anna’s Hoeve opheffen van wandelpaden; wandelaars niet welkom. 
Dat is dus ook omarmd, maar wij zitten er vreselijk mee in ons maag, 
en met ons die vele wandelaars die hier zo graag even hun rondje in de 
natuur maken. Een harde zone-scheiding. Anna’s Hoeve in 2 stukken 
gehakt...dat kan toch niet!

Invulling terrein rond ‘huisje Anna’
Gelegen midden in de natuur, maar in bezit van de gemeente die er wel 
gebruiksmogelijkheden in zag. Er volgde een plan in stedenbouwkun-
dige 3-percelen opzet (theehuis, dienstwoning, clubhuis). Eigen omhei-
ning, schuurtje, tuintje ed mogelijk. Natuur en landschap sluitpost. We 
hebben geprotesteerd, de natuur weer op de agenda gekregen. Op 19 
december is er een serieus overleg met alle partijen. Hopelijk een open 
overleg, en geeft de gemeenteraad daar steun aan door nog even geen 
beslissing te nemen.

Meer woningen, meer auto’s, meer wegen…we hebben te maken met een voortdurende forse verstedelij-
kingsdruk op dit natuurgebied.  Ja, helaas, ook deze nieuwsbrief gaat weer over ruimtelijke zaken en onze 
inzet om een tegenwicht te bieden tegen die verstedelijkingsdruk.

Inspiratie opdoen bij De Nieuwe Wildernis
We zijn natuurlijk blij met die 800 steunende leden, maar nog 
blijer met al die vrijwilligers die zich actief inzetten voor Anna’s 
Hoeve. Veertig mensen komen  naar de speciale voorstelling van 
De Nieuwe Wildernis die we als waardering voor hen organiseren, 
én om samen nieuwe inspiratie op te doen voor het nieuwe jaar. 

Naar brief aan gemeenteraad

Naar kaart zone-scheiding

Naar bezwaarschrift

www.annashoeve.nl
http://www.annashoeve.nl/Plan/Zienswijze_ontwerp_openbare_ruimte_ bijl.pdf
http://www.annashoeve.nl/Plan/Paden weg.pdf
http://www.annashoeve.nl/Plan/Brief_scouting_AH.pdf
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